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عقلسعيدزوجة.---ءليملميفصموليلمحلاتهفي..لطهـ."ص

الاهداء:أـلىت!هداءهلمصوال!جم!:االمجوالرممو!طرصح

قانونمنظلاابعدهناكوهل-سعيدتتفاؤمالمجاعةاننقولىالا/ر،؟رنا-سعيدالاولالفصل

اتيرازنشروهالذيهذا"الهضشبق"؟البلادؤيالعثملمني"الا"ور(د"جرردةمكاتبفيغرفة

افصاءمنبموجبهتمقنواانهمقيل-عمر؟الم!،عةهذه،هويحسهاوهل-?راهـى،يكنبمكتبهوراءجالسعقلسعيد

....هناالعربالموظفينمعظبم،اليومرأيتانيياعمرلكاقسم-س!مميديطالعوهوح!دعمرعليهيجلسمقعدانيمين

حم!العر،الاوقافوزيرحتى-سعيدتبصثمسمعةامراة،المكتبالىقادموانا0صحيغة

تربهياولمجبنوااقالوه،الوزارةفي(لوىيد!بهتقتاتعماوالئفاياتالاقدارفيالتيالاوراقعنراسهرافعاأسعيد

منه!ليدلاهـروض"-،المئنهررهذاالىاضف-عمر؟عمر؟هكذاصامتاتظلمتىالى-(امامه

رنهر!شا(انالىيالجريدةلمهيبسط)عهر!ا!قطة!الممتهذابعدأطيقلاانني!شيءايقل

مررشيمو!حظرلقد!عليلثبر(لله!لماقرأ-؟قطةاية-لىميد؟افولىانترلىبنيومادا-(بهدوء)عمر

مخاطه"العوبيةالجاليةعلىواشنطنفيثلاتةيطاردوولمجرجيرأهااتيتلك-محمرعلق،جوابااجب،سؤالااسأل-سعيد

...الت!ركيةللغة1بغيرالسفارة-ضالقيرونفتمكنوا،هزيحلةانت3و.ص"ية!كلهـلآابأية

كاندا1-(ا!ريدةايتنأول)سعيد.ءليهااصحتحتى،ياسمعيدكثيراتكلمةا-عمر

بعضانالمحزنفمن،ياعزيزيمضمحكاهذا....وهلسع!بهـ-؟ضعيفسلاحانهاالانترىدالا،بالقلمةفىاهدا

ادرالمفغبدالمرحومقبر!!مواالاتحاديين!شووهاانبعد..ريقييامىاجل-عمرانماالمملاحقيهةانياعمرتعرف-سعيد

فترووو،رفاتهواستخرجواالجزائريا!أ،ء-(2االسمالىيديهرافعا)سعيد.تحملهاننياليدفي!ي

!ا!هواءفي!ياربرحماك!ال!رار؟ولادنا.ياصريقيايديناتعبتلقد-عمر

!،ضسللانه-(عمهيكملىنه)سعيدالنواؤذ/قت!لعبالاهـصجاريكان-ءمر.النفوسمناتتعبلا1"هم-سع!بد

!شةعشومح!خىص!طوالوطنهعندافععربى.ؤءنتونالا"سأتهوحين.4يبىفيا!خش!ببةت!رماهـك:ياسع!دأبكهذا-عمر

نحتذير4!مثالانونخذهانويخشون..:موتع"!بصوتقالثمضحك"؟إبى-تد.لل!بماسىنستمسلمانعلينا

ياخذونناالذيالاروو،نيا!ررىالاسكلمر؟؟مايقاوموهانالاولادرشضط!بع...ال*ود))السفاحاما.الاولعدوئاائه-ررمعيد

مكاسب؟قضيتنايزيد،به"...الجوعاما...لقد(/ضحكثملحطةرضمت).بعدهمياتي

بعديوهـاتزدادمطامحنإان.بلى-سعيدوعشرونلبورلمة...فىطامسي-سىد...يحذرنامنا،(ممنذلناارسل

...يروم!المجاعةا!أكضهم؟ومم؟يحذركم-عمر

لمطالبساوا4استجاانهيملوتصود-عمران.مجاعكأفيونحنولدنامنذ-عمرسي!ودالجريدةفيمانكتبهانمن-سصيد

....رسمميةلغةلغتماوجعلاللامركزبةفي!بهدر،رر.كلابدايش?ناانالعاليالبابخبز.بالوبالمحكلهحا

منفيناكانتا،ذلكدعلوالو-سمعيدبفىسضرةانطقكدت!عجبا-سمعيد!ذلكنعرفون2لاكأنكم-عمر

العثمانية!السلطنةعنالاستقلالالانيطلبنسضنقل.إنقبلالخبزنسيغلناننا.مشابهةغيىرنهول،برفي،وهل-سعيد

علئاتصرحباشاجمالصحفان-عمربرفررالذيهوالجوعان،حقهذا-عمر؟؟لحقيقة

.."تريكنا"ير.بردونبانهم!ذروتهبلعقدالظلمباناليوماحساسئا!تقولوه(ا!ميريد3انه-عمر



لانقاثهم.يتوسطان؟ار،واحدةدقيقةوطنياحنلمانياللهبساين!ثلهذاأجلمنوفو-سعيد

الم!ريالمقرالىتوجهاناقترح-جرجياص-:مبأفيثابت؟ءتقادعنكانبهماقمت..الاناصولالىوي!نفيهاعا"بر.نناويشرد

...الامرفي!نتداولللحزباءتيفلتح!!.شهيدااموتواننبلاديفهـبىبخا!تاانياسعيد.نعتقدهل-عمر

مأمنفيهناكستمكون-محمربتوو،لحظةيصمت)"!العربولميحى؟باشاجمالمننفاقااشدرجلاعرفا

سعيد(باستثناء،لجميع1/نجهض)وبرتمتم.برجاسثم(برأسيهـماوعمرل!معيريطرقاشىسهومنكذلكيعرفوام-سعيد

نالابد.قليلعمابكمسالحق-سعيدثرى"هـةو(2حفرةميوضعوهماوؤد))قائلا!عدرا

الخيم.الحهـثهذاءلىتصإيهةاضب31صءىصم!4و-،ول،ويصمتالبعيدالىينظربار.بسمؤر.ر،منذكلأهاسياستهمان-عمر

تنفرجي!ازمةاشتدي-الغنيبس!ابدابعديتكلملنانها)فيإنجهلي..والغدرالنفاقعلى.نقوم

مقاني!عنوانهذاسيكون-رر"?بىوكل!الصدي!قانايهابطللاعتت!راحد-عمر؟لتفرؤةمحاولةوعلى-(مقاطعا)سعيد

الازمةانفراجيأتيانعسى-جرجبمامحم!داستقبلهكماالموتاستقبلم!هم.ومسيحيينمسلمين،بيتافيما

يتبادلون)!ذلكمناسرتادوالا...لان1،رحبصللح،الخليلالكريمبد:ومحمودعبدصنيعتهمالىطبعاتشيرانك-عمر

(المبارةهذهتعنيهمامدركين!ورةنظراتحرسا.القادرعبد،تللونايف،ع"بدينمسلم(لقيامعاىحرضوهالذيويرنتظ1الجالعزيز

مجالهنالثهل...بناهيا-الغني!لىوسليم،العجممحمودتنسىولا-س!،دمساعيلابطالاسلاميةالجامعةبر.دعوة

فيالينايتطلعالشعبأن؟لي،د!لترددوقبلهم..القاضيالدينونور،ديالهاعبد!بالاصلاحالمطالبين

نمفينافهل..بالذاتارءطعات5هذ.الخازنوفيليب!رلمدالشيخين!فألهمخابولكن!عمريا،اجل-سعيد

ظف؟يخيب((لفداءدربفيالروادكانوا-المغنيعبس!لحربهـمتجمعنااليومالعروبة(ن

الىسعيديعود.عجلعلىبرءرجون)لكر(برعمجالبعدمتالاييركونولن-عمر،العريسيالغن!عبدوربخلالثابيدق)

تمضي.للكتابةويجرتىتوديع!مبة!مكتبه..الدوبهذافييرلم!عوءسعيد.موهدين4لتحيضفينهضان

سعيديضطرب.البابيطرقث!،دتجبقةير!زأاناو،!اشايكلنانالا-سعيدإجكى.مكتبهيسارالىمقعدعلىللجلوس

يفتح.الطارقمنليسلحذر!(ىوينهض.التنمهداءمنفلةالقلم5بهذ(عليهبادوالتعبالغنيعبد

(البابجدلمباي-(الغنيعبدالىملتفتا)عمر؟؟لعزيزايهامتعبااراك-عمر

تظنني؟كنتمن-(داخلة)وهيسلمى؟يابالاخبارمن.حزيناني،ياعمر،(لاصح-الغنيعبد

تعالي-(بحنانيدءـ،يأخذ)سعببدلقد..جدير!عئديليس-الغنيعبد؟جديدمنوهل-سعيد

الى)يقودهااليكبحاجةانني..سلمى؟!الصحف1ءةقرعنانقطعتزيارةفيكنتانيغير.لا-الغنيعبد

(ويجالسان،الزوا؟احدىفيعريضمقعد"المفيد"لكعطلواانمنذ-سعيد.المثمعا!طال

ياماب!-(اضطرابهملاحطة)سلمى؟الانتعطيلهاعلىمضى،ء(يضحك)؟قليلااصرائهمتخفالم-عمر

؟عزيزي..اشهراربعةزهاء-الغنيعبدفقانهاالييخيلبل-الغنيعبد

سلمىيا،لاشيء،لأشيء-س!د"الاتحاد"انياعبدلاتنسولكن-سعيد.دائمةمئاصةفيل!نهم.وترداد

شدليلىانت،اشياءهناكانبل-ورصلممى!جريدتكايصاهي...اشهرتسعةانمنبالرغم..-سعيد

.الاة-طرا"بازصك،؟سعببدبكبورك-الغنيعبدىأنهشا،اجل،اشهرتسعة-الغنيعبد

لقد-(بيأسرأسهيحنى)احمعيد.صميعار!السا!صاخرىمرةحدئنيالابولكن.بالاصكانت

..سلمىياالقسوةتنديدةحياتياءسبحت(الحدادجرجيويدخلالبابيدق).ومثمودمتمد"ن

انكاعرف-(بذراعهممسكة)سلمىح!بت3(مازحا)،جرجياهلا-سعيس،المشنقةامامطويلاتعانقاكيف-سعيد

قوتكمنواثقةولكني،سعه!ياكثبرانصاني!!وىأمت!لى!نرطولعسى*صريشجعمنهماكلاخذوكيف

طحب؟نك(لثظة.ن!)وصمودك؟لصعيد؟خرىجمبتةافضل-جرجى..الموت

!محزيزييارنسال!؟بالئبتم!معواالم(لحظةيص!ف)كاالكلماصعد؟وبهبف!(مكملا)عمر

اعمح!ماتال!يسظ...ولكن-سمب؟نبأاي-الغنيوعبدعمروكانت،بصامووجهثابى؟لأغدمم1قىلاعدفول

احيانااحس؟سلمىياابتسمنالرسالاتمنروداالسفاحاعتقللقد-جرج!..اخيهعينفيمنطبعةمنهـماكلعين

..جداضعيفانسانبازي.رفاقناوهوباكيااج!تنىواليوم-الغنىعبد

ابتسامةتبتسموهياليهتنكل)سلمى؟همومى-(.بلهفة)سعيدالاعداممنفدالىمحمد(لتفتكيفيروي

..منياقوىصلمالايعلى(انك"غزىذأتالزهراوكطالحميدعبدمنهمءرفت-بررجي:لهوقال

ري!!ب!لاواذكىورفيقالجزائريعمروالاميراثويردولمح!يقوو!:مو!قبلواح!رجاءمنكني"

ذلك؟تقولينلماذا-ورميدورشيمالانكليزيالو!ابوعبد!-لمومرزقةواحدوقتويوبأحيبيالامحدامتنفذان

كان!الشكوىالىسبقتنيلانك-سلمى.الشمعةيرم!وتاكأ"بمرأىاصدنايتعنبلاحتى

احدئكانمكتبك؟ليوماقصدوانانينتيفي(صمتلحظةا"!امامه

..وتبرمضيقمناعانيهعماهذهان..ا،عزاءايرهاخطيرهذا-عمر(لحظةالجميعيرصمت)

..سلمىياحقعلىانت-ل!عيد0.خطواى!ننتبعهاخطوة!المسكينباللاب-محمر

تعانيه!ماانتاليتشكوبكفادا-لىلمى...حينمئدنتوقعهاكنا-الغنيع:سب7موطليعةدبطلينكانا-سعيد

فسيتخرج..البيتفينراكنكادلاانماقبل،شيعانفعلاننشتطيعهل-سعيد!الاحرار

...شأخرةساعةفيوتعود،مبكرةساعة؟احكامهالعرفين1الديوبه!درانالمسكقالابعلىاخشىيدأت!الغنيمحبد

سعيد؟ياوالاولاد(صمت)!احكامهتكونماعساهانعرفونحن-محعررةؤشبين!ينههانه.بالجنونيصاباى

..سلمىيااليكابتهل("نتفضا)سعيدرسولارسالالىسأبادر-الغنيعبدوومدافي"بهانطقالتيالعبارةويرددواخرى

التيالقوةوحدهمانهم..بهـبمتذكري!نيلايجبدشقفيالانوهو،فيصلالاميرالىيشهد":ثدميهتحتالطاولةيرفسظانقبل
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انني-(كفهوتتناولمنهتقترب)سلمىان؟نبنعد..اني!مكن!ناالا-سلمىافكراذولكنني..طريقيعنتثنينبماننملك

بامكانيمكانلووحبذا..عزرنريصاافهمك؟الانظارعننختفيهذهأتقبل،ايضاهماجلهممناناضبرانني

..شيءدياساعدكاناهـصلم..لا..ياسلمىلا-سعيد..ازاء!م!فيهااعيشاننىالقء.وة

اليكالبلادحاجةتكنلمان-سعيد..ذلكتقونيانمنكانتظر..انقطاعبلاعنكيسألوننيانهم-سلمى

(لبيتكذلكةليس،الؤةرةهذهفي،ملحة!الاولاد..تنسىولمكنك-سلمىىءااضعهااننيالقبلةتلك-لممعيد

..والاولادان..سلمىيااهربلن..لا-سعيدالنهارطوالراديهي،نائمونوهمجباهه!

اوافقكانني..سعيدياأجل-سلمى!المعركةمنيفرلاالحرالصحفبماوؤرانالىسلمىياأحنكم(صمت)..

لنا.صغبراوطناالاليسىبيتناانعاىان..سعيدياءلميكاخئىولكني-سلمى...ولكن...نواطمئظراحةحياةلكم

اناكم-(بذراعهكتفهايحيط)سعيدمنامواطنكلأن-(يقاطعها)سعيد(يصمت)

يا،سلمى؟هذاتقوليناسمعكاذسعيدالعهدهدافيوالاضطهادللظلممعرض؟سعيدياماذا-!مى

هلوالان(اليهرضمها)الغاليةجأتيرفيقةهذانتجنباننشنطيعلادمناوروا.الاسود(ينردد)...ياعزيزتيعرفت-سعيد

مقاني؟باتمامني.نسمحين!واباءبشرففلواجه،الاضطهاد،نيقل؟سعيدياعرفتماذا-سلمى

ذلك؟وبعد-سلمىوالاعتؤازالمفخرفبمتبعثانت-سلمى!بربكصارحني

الحزبمقرالىاتوجهانيجب-سعيد(الحزنعليهايبدو)ذلكمعولكن،سصديااصارحكانالامضلمن،اجل-سعيد

ذلكقبلفاصحبكانتظرينيولكن(لحطة01.عليناقسوةستزدادالايامباناشعر.شيءكلعلىتطلعيانيجب.سلمى/4

الاولادارىانيذلكلبموسيتاح..المنزلالىاءكاقمامبلغسلمىياتعرفين-سعيدلقد(يعزمثم،جديردمنيتردد)ائنأسمعي

.في(مواانقثلاناشتطيعلاانيغر.حبناعلىقيمةمنالحؤبفيرفاقنامنعدداليوماءتقل

الصحفبعض!هناسافرا،اجل-سامىانه..كلهاقضيتناءنالحبهذاالمحصل...ا*مركزي

صحيفة(تاخذ)مقالكمنتفئريثماقضيتاتحرزمابمقداروعمقاروعةيزداد..ربماانهاتعني-(مضطربة)سلى

..سلمى-سعهب!انتصاراتمن؟سلمىيايدريمن-سعيد

..سعيديانعم-سلمىتزيدالقضبةهدهارىولكني-سلمى..لا(غريزيةبحركةبهتتشبث)سلمى

وابتسمي،لحظةانيانظري-سعيد..سعيدياتعقدا..ارجوك..سعيديا

سلمى،ياهكذاابتسمي،اجل(تبتسم)مواصلةعلىاصرارافيلدناوهدا-سعيد؟نفعلعساناما؟حبيبتيياماذا-سعيد

يعزززاداالبسمةهذهمناشنمدؤ-وف..سلمى،،لانفسنانعمللااننا..النضالنف!مكتعرضلا،سعيدياارجور-سلمى

وطني.تحريرأجلمنكفاحي-نجنسبانلنااتيحاذ؟سعداءسنكونوكم(تتوقف)..انعليكاقترحاكاداننيبل..

سعيدياالبسمةهذهوستكون-سلمى..وطغيانظلممننكابدهماواحفادنااولادنا؟تقترحينماذا...اتمي-سعيد

بر-"أعلراقأايمىولأا!!

وتضطيطاوضه(ع.ار!بئانيةالسمياسيةمررىميالص!ج!بمايمحبمآلسلام)قصة(الس"وداءالمذراءرصيف

جنبلاطك!(لى

ص!ريهطاع(روأيرة)القالرصيل

عفا!نتميلمبالبعتسبيلفي

ناصركمال(نتمعرديواى)تغيجرأح

لصليمه!ط!فىشاكومتامرقوميمد!راتمن

موكا(ـلبير(حبلآمسر)ليغولاكا

مرؤص!البإسالجزائروؤضهيةالفرنسيا!نتىجموعيالحؤب

كاملصلوح(همصرحية)الهاو.بة

حىهادجم!لمهورهـونالحاةرةالارمةفيوالنةمهوعيةنحن

ز!-ويأاديرسط(ةءدة)لمطر5يعود.منى

والنشرللطماعةالطلمعةدأرمنتطل!//
11...

ارالرئ!مم!ف،عؤلقمينتهببل:جمة3يلاشترافيدراسات
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يرتمواانفجأةنهميشير)قريبةتةونانأالزنزانةداخلالىمتراجعينيرتدون)!الابدالىحبكعلىابقىانلكمنيعهدا

يختفي)...اقداموقعأسمع(خافالى!الحارسهذاالىوفقنااننايبدو-عمرقل!هيخاول،ذم،بدورهسعيديبتم)

(ا!شباكوراء..لنايهيءانبوسعهاناتعني-جرجيوهيسلمىصورةتغيب.الكت!ابةالىويعود

صريرصوتيسمع(لاقداموقعيقكأرب)؟الفرارموسيقسىمعيكتبوهووصورته،تنتس!م

فيهايرهفونلحظات.البابخافسلالل(الغنيعبدالىيلتفت)؟يدريمن-عمر)1((خفيفة

الداخلالىيدفع.المبابإفتح،اسماعهم؟ياعبدمارأيك

التو(علىالبابويغاقرجلجسميفعلانبوسعهكاناذا-الغني!دالثانيالف!صل

مذعورين(معايصيحون)الغنيولحبدعمر!فليسرع،شيئاطليهفيالعرفيالممعبئزنزاناتاصدىفي

!دسص؟شي!ئاتتوقعهل؟لماذا-جرجيالحصير.منقطع(لاكيهاليسضيقةغرفة

!لابطال1ايهاتصية(حزينةببسمة)سعيدوتنذرتسوءالاموراناعتقد-الغنيعبدالغنيعبد.الايمنالجدارفيشباك

عليكقبضواكيف..ولكن-الغنيعبد...بالشريخفبها(نيحاولصحيفةفيرقرأالعريسي

يئسعيد؟وسيلةعنبحثكناانناتذكرون-ع!ر.الخارجفياقداموقعاوحركةسمعكلما

منهم(بلا3ي!ازق)(المجاورةالزنزانةالىينتمير)رفاقنابهاننقذيفكر.الزوايااحدىفيقابعالحدادجرجي

بعنوانعنكممقالابالامسىكتيت-سعيد.بنايغدربالسفاحفاذاي!نتظ-كأنماالشباكازاءواففحمدعمر

!"الابصال"فرركيفلاينمسىاحداان-جرجيفترةبينيطهرنجيبالحارسخيال.احدا

نفضلكنا؟سعيديالماذا..ولكن-عمر!الخ!ببلالكريمعبدبصديقه.الشباكاماميرمروهوواخرى

!الجدرانهذهخارجواحدمنايصى(نءاجنايضبغيكان(!ت،ديخذلكمنذ-عمر(اك:اكمنيفربانلنجيبيسر)عمر

في!اسنكون؟راعمرولماذا-سعيد..اخرىخطةنتبعانمعيبادلار.0للمعهقليسمحهل-

الاقل؟علىالنحي!..الحارس

فعلوا:حسناانهمثم(صمت)مكانكلءالعانيالباباىنعتقدكناولكننا-جرجيليسأكدكأنماوشمالايهينايلتفت)نجيب

الصحيفة؟عطلواانبع!افعلماعساي.الاقلعلىوعودهببعضسيفيولكني..كلا(يراقبهمنهناكليممىان

؟اخنارمنلديدوماذا-الغنيعبرتفكيرناباننعترفانيجب-الغنيعبد!لكاسمحانا

رقشطر:هامةتطوراتهناكان-سعيدنرىكنا..الس!اجةمنيخلوصكنلىم(نفسهالوقتفي،حذروعلىدهشا)عمر

ينصبهالسفاحكانشركمنفيصلالاميرنجاالعربيةالعسكريةي!نقلجميعالوصداتباشاجمال؟وولذاس

مكة.الىدمشقفغادر،له،جانبهايأمنيعدويم!ؤمبالمتمجو!لمتابالمعتقلينمناعرف(هامسا)..لانني-...نجيب

نا.يجب.عظيمةبشرىهده-
عمر.اسم

..بعلأهاخطيراشيئازتوقعمنيجعلانيئملكانالهالواقع-برجمط؟نحنومن...كيف-عمر

/هددفيصلالام!رارسلولقد-سعيدحملشهتنجح؟ىبعدلهامارةولبنا!سورياالىيسير)حركتكما؟يدانني-نجيب

جماحيكبحانيستطيعلنبانهباشاجمال.0.مصرفي(امام

والاضطهادمستمرةالاعتقالاتمادامتالشعبالحملةهذهفشلتانب!دولكن-عمر(ن(وجرجيالغنيءبدالىيشير)عمر

..ةائماوالب؟طدان،عاليهجبهةبقيادةاهتمامهحصر..لناعدواليس..الحارس

المه(قصر"ضحكةالعرفيلصحكوننستطيعهل؟تطميومادا-الغنيعبد
وصلقدرسولناانفيلاشك-الغنيعبد

به؟نتى..(ن

البلادبانالانباءبلغضنالقد-سعيدالشباد-لمفمننجيبالحارسوجهيطل)فينظرتحينولكني..ادربممالا-عمر

.غليانفيكلهاالعربية(يقتربانعمرالىويشيريالاطمننانشعرتعينيه

تنفجر!انلهاآن!اجل-عمرانقذع!..انساحاول-(هامسا)نجيبر!ضبب!زيصد!كنراهالا-جرجي

الشباببعضانامسوعلمنا-سعيدحراسة،المهنةهذهاطهقاعدلمانني؟الالرار

باسلحتهم،الجبالالىالتإواقدالمناضلين!للاعد(م..الرلثحين(لاحوار(النسباكالىنجيبيعود)

الاثرةانتظارفيانفسمهمظيموبرهوامنمطكأانتهل؟.نقولمادا-عمرصارل!ىءنغفلةفي-(هامسا)نجيب

العربية.الفادةمن..سو!انناهـ!ادؤطالاميركالفني،المجاورةالزنزانة

ايها،جدوىبلااع!تقالنايكونلنخوا(لي!هـهؤقالبكبمحينحيداوا،اارإخن..تحيتهادلمغكمانالسهابي

لا...؟هناعارفالامير-الغنىعبد

..استشهـ.واالذلنوأولئكسالغنيدرعمديقترب)السحنعرفهاالتيالعناصر01.0.10
.....للتمت)حرونربعهومعه،لعم-لجيب

ياسعد؟عليكتضجيتهمكيفسدقمضواحرحماانانيى.(معكمسألعنيولجرجبمنقدبنكمالشباكافرخمسةيوجد،اخرىزنزانةوفي(حذهـا

..........ايضامعتقلين

السريالمقرفيمعناعنلمانكسرنالمقدااتانني..حركتىالىالانضمامافضلعبدانعارفللامرةلى-ارغنيعبد

....د(هموناحينر!حزبالممشفيويسيرالشباريغادر)!عربيايضا.عليكيسلمالعريسيالغني

الجريدةصدوربعدبيتياقتحموا-سعيده"حاسلاشارةاستعدوا(يعودثمللحراسةعنيغفلاذا...ذلكساحاول-دجيب

!حوالم(صمت،لحظةا..اليومصباح!مني!لئماتحادي(نه!اللعينالحارسذلك

انطئز(عيهبو)اولادياقبلانخىليالأعببلالمربيان!الملهعافاك-لالمكىاسمع(الشباكعنيرتدو؟انف!ةلهميثمير)
!اخاهيخونان.

وزوجتك؟-عمر..!حذار.السجنمديراقداموقع

هذهمثلتملكاناتصوراكنلم-سعيدينئير)اللعينالحارسهذاولكن-نجيب

علىالامراولفي،ابشورباطةالشجاعة..يخبفنيالذيهو(المجاورةالزنزانة(لىبرلسهاالاصل!يالمسرحيةعذهكتبت)11

تأخنولهجئتم:سألتهملقد(يصمت)الافل،وارجوالمناسبةالفرصةسانتظرحال(يعلى.اللبنافياكدفزيون

4



انييمزقني،ياعمروانا-الغنيعبد..الاذنتقشلىوالنولكنكم..خذوء؟كذلكاليس0

يهبطاناملبلاانتظرانالالااسطيعاو..اذوكهل..طمئنيبربك-سعيد.الشعبنفوسفيقلمهبثهااتيالروح

ر!بطوان..الصباحيطلعانثم،الليل؟اهانوكحينانهاغير(جديدمنانظثرغليهيبدر)

الذيهذافراغاي..اخرىمرةالليل.مادامهؤلاءياسلمىبالكليطمئن-سعيدفيانفجرتعينيفيونظرتانيالتقنت

فيه!قذفونادائمافسأكون(وراءهيشير)معيالرفاقذراعيهابينمنالوحوثزفاتنزعني،البكاء

الطلمليلالليلهذاكانلو-جرجي..خيرفيحتىالسفلىشفتهعلىيعض)..انتزاعا

ونئ!يعناهلانتظرناهالحريةفجرليشرقىينقضياستطيعما؟لذي:ياسعيدلميقل-سلمىبلغكمهل..الانذلكمندعونا(لايبكي

اننامنواثقينكناولوحتى،رضىبكل؟اجلكممناف!لهانالىاليومنقاوافدالمعتقلينرفاقنابعضان

!الصباحعندجعثاسنكون..بنالالهتمي..سلمىإ،لا-سعيد؟دمشق

قامي(لىالاناحتاج"امااشد-سعيديرصمت)..للاولادكلهاعنايتكوجهيبل..كلا-الغنيعبد

..وحطموهمنينزعوهلقد..الرفاقايها؟حيطحارهمكيف(خظة؟همومن-عمر

..اودكم..؟نتودكن..بخير!ر!م-!لممىوالانكليزيوسلوم؟لزهراويوالمؤيد-.سعيد

العزمعينيهولمحيافباكوراءلجيبيطل)هـجما(سمح-(الشبادمنمقتربا)عمر..وسواهم

(والفوة(جديا!هايتوجه!!ةلهااقولانياسعيداتوبراني-(رأسهيخفض)الغنيعبد

اليدذ!تلقد-(هام!ا)نجيبانه،نجيبالحارسالىللتحدثوشلة..انالاشايهاشرا

هده..ءلىمعهااتفقتوقد..سلمىالخطةمعهتدبريانحاوني.انمارنامن-نجيبالىساتحدث-(قترةبعد)-عمر

الحارسهداان(يسارهالىيلتفت)ارايلة!بمجثالزنزارةداءلالىرر!ب)يقترب،بيدهويومىءالشباكالىينهص)

البىيخيل(نظراتهفيالنثريبدو)؟للعين-(زاوقيفير!ا!،؟عناشيءبلغكهل-(الحارس

...شيءكلادركقدانهليقلولكن..هينامرهذ؟-لسمى.0حالىايعلىانهم-(يتردد)الحادس

تسمعلحظاتبعد،الشباكوراءيغ!بب)(باىة!فية!ار)يا!!ر..الخيرلمكملايضمرون

تنبعثثم،وصراخوتنازعوصخبضجة

!-ب،ادحائن،!جيب(دحارس"ء!رة(كعهاملامساالشباكعبريدهمادا)سعيد؟انتتفعله(نتنويالذيوما-عمر

تشجعي:يانالىبحاجةاني..سلمىيالا..المناسبةالفرصةانتظرمارلت-الحارسبى
هربلظ/د،المهتقلينلاخراج.برتامركا!،نج!بب

ينجمعونيلاردعهاووقلون-"عليهاقمفوا(عينيهيعمص)تثبطينيانلاالي.يخيل.اللعينالحارسهداولكن

انت(-باطنهاوتقبلكفهتتناول)سلميكونوا،حالطايعلى..قصدييفهمبدأانه
الضج!ةتهد(ثم،مذعورينالشساكعند

سأحاول،صعفينياعفر،حبيبيياحقعلى(يبتعد)!استعدادعلىدائما
الشباكوراءيبرز،دايلبعد.يجياز

.افورعيونهمنين!عثاخرحارسوهـرتواجههـاالتيالاحداثمستوىالىارتفعاىفيصلالاببرتهد،تاناح!سبلا-جرجما

.(بمنديلدمعهاتكفكف)سعيديا!السفاحلدىصاغيةاذناسيلقى

يغيفحه،ظلفضربىورابداحللمبلمكالمعتع!لموبتفرجع.لاعتقانيقدموآحينرائعةكئت-سعيدسيثبسالحجارالىسالرهلعلبل-عمو

الظلامبعمحتىرويدارويداارايليسقطوم،كلاروركاىساحاول-سامى.للانتقاموسيلةعنفيبحث،الطاغية

اتحدثاناود..والان(بحزمخلفهانلتفت)بدفلا،امرمنيكنمهما-الغنيعبد

الزلرانة(سعيديمهـمكها-بالانصرافتهم)الحارسالىايامبضعةسيقتضيوهذا..يحاكموناان

ترى-(الظلاممنمنمعثأ)دهـالغنيت
بة.مو(ذراعهامنالشباكعبر!الاقلعلى

بخفوتها؟المشهدجديغيب3صامجرنثممه!ط!وطلوهلهل..تنصرفيانقبللكن-سعبد،يحاكموناالاالمعقولمنأليس-جرجي

....؟بينناالذيالعهدنسيت؟اشهرتسعةمنذبرفاقنافعلواكما

.(قدريجياولكنهـا،اليهترنووهيسلمىتبتسم)العامالهياجتدكرونانكم-الغئيعبد

للأفتنفتل،عينيهاالىيطفرالدمعبانتشعر!محاكمةبلااعدامهمبعدبالبلادعص!لذي1

الثالثالفصلحديثفيويأحدانبنجيبو؟دتقي،عنهالىالسفاحاضطردقدحتى-سعيد

ووامس(..الاحكامتنفيذبعدصوريةعحاكمةاسن

س4يرالمغارةبابعند.جبلفيمغارةالقدر،يمونلن-(متماثر؟)الغنيعبدذلكسيفعلونازهماتحقدلا-الغنيعبد

مطرقا،العسكريبلباسه،صخرةفوقنجيب..ياسعيدبينكمايفرقبحيثالقسوةمن..اخرىمرة

فيرحملقليلبعدسلمىتصل.الارضالىداخلياشعوراالانلديان-سعيدحتىبالانقاذامللنايبقى،اذن-جرجي

لدىنجيبينهض،ومقونةطعاماكبيرةصرة..الاخوانايهـلم.المحاكمةموعديحين

الىو/بخلىالصرةمنهايتناول،وصولها؟ياسعيدشعوراي-عمرابمدبر!الانمنوطالاملهذاان-عمر

يعود،قرربةصخرةعاىتجلس،المغارةاخرىمرةسلمىبسمةارىلن-سعيد!لجيب

لحظة،كانحيثفيجلسالمغارةمننجيب.اولاديبعدارىولن(ينهار)خلفمناخرىمرةنجيبالحارسيطل)

صمت.متشائمانك..لا..لا-الغنىعبد(الشباك

ا!ر(يهومكانواالاهلينانيبدو-نجيب..ياسعهد..عقلسعيد-(مرتفعبصوت)لجيب

..الامسمنكرماياعزيزيتبالغانك-جرجيبخص!لها.مسموح.ر؟يتكتطلبزوبخكائ

.بؤثرونمنهـلمكميرينانثق-سلمىغمامةوجوههـموتغشى،الجميعيصمت)!فقطدقائق

..واولادهمانفسهمعلىالمناضلين(كمابةورن(الشباكوراءمنسلمى)تطل

لوانكنعترفانيجبولكن-نجيببانيشعوريالانمايقتلنيان-عمر..حبيبتي..سلمى-(بلهفة)سعيد

لايتم(ا...اثهبيد...زوجةتكونيلمافتحانكلناعجز...الدنيافيانساناعجز؟لكشمحوايهف

احدهميعرفحين..صحيح-سلمى...مثلأالبابهذاعلىصتحتىالامرينلاقيت-سلمى

ه



المقدسة؟الشعلةهذهلىالواقفبن9التفتسعيدانقال-سلمى(تصمست)مايستطيعكليبذلتراه،ذلك

روحكلمتعوزتكنلمالبطولةان-سلمى.وقال،المشنقةمنصةعلىوهو،حولههـلمشيخاالاؤيهاجدلمبيتااليومزرت

.الابطالانقاذعلىعزمتحيئر،نحيبالانيراقالذيدمييكونانربياسأل))،مهمتيوعرف،ءرفنيوحين.الظهرمصني

تثور)مشلولةماتزالييدولكن-نجيب-ةلحربالمستقبلفيسببانقطةاخرحتىيربطهاكانالتيالصغيرةالمصرةهذهاعطاني

!4قبصهيكور)تعملانتريدانها(امحصابهيتهدج)!واولاديلعائلتيوشرفابلاديادحرته،املكماكلهذا:نيوقالصدرهفي

اولئكلج!يعتثاران،للاصراهتنتقمان(صوتهااشدوومسيأتيانهاعقدولا.السودللايام

000المشانقالىفسمقواحرستهـمالذينم01ادا
.002؟ذلكوبعد(-الجسم)مهـتزنجيبقويشابفيهيعدالذيهـدصسو

الحياةقيدعلىويبقى،عقلكسعبدمناضل
نجيبقبضةتظل،ريطلقفجأةيسمع)التفتسعب!(نالطبيبروى-سلمى

علاماتوجههوتكسو،السماءالىمرتفعةاهلمنو(نتاليكرجلأي":قاذلراليهتحول)..منهجدوىلامثليمتهدمشيخ

(.فيةناريةطلقاتتسمع،وابتهاجلهفةخفةلان،ءنيقوتكبكلتهويان!لادي؟احدفيهاايس(المغارة(لىنظرها

يانجبب؟ماهذا-!لممى"!بسرعةحيانيحبلانقطاعتصعجسميثم،يصمت)بعداحديعدلم-نجيب

الثورةرصاصةانها-(بصرخة)نجيبمراتوقف(نه:الطبيبوقال(فترة)اكالماهناكأذي(مقعدهعلىءتململايبمو

اطلقهاحسينالثريفرصاصةاذها!يا!لممىالم-ةكاررتهذهولكن،اشانقا"امعديدةبشيءاقوماناريد.انبى..السحنفي

العربسماوات*نبهاوتتجاو!،مكةفي!فيهابكىالتيالأولى!الحراسةعيراحر

.إياسل!عىالثورةاعلنتلقد..جمببع\هـؤلاء4ميتن!تانلنايتاحهل-نجيبان!ظفيلاشك،الامورلأشعجل-سلمى

لممعنىاتعلمين(ويهزهاكتفيهامنبمسكها)السجنطاهيليروىلقد(يصمت)؟الابطالالبدءرقررونحينالعملفيسش!ر!نك

العربسيبدا!ياسلمىسننتقم؟الثورةجميعاانطلقوا،الاعدامقرارابلغواحين(نهم..

رنجرجثمالمغارةالىمسرعايدخل)!زحفهم:حمدعمرنشيديثلمون،السجنفيبقيتلواتمنىكنت-نجيب

لقد(السماءالىمرفوعةبدقيتهوبيده،ردو1،

الظل!.سنهدم.يالسلمى؟يديناسراحاطلقورومجداشالواالعلىابناءنحنيبنسحيعدموديكانوهربولم

الاشنعماررجسىمنالوطقسنحرر،والطالمينبلغو(خىالنشيدهذايرددونوظلوا.خيرانا!ل؟منهمخيواناهل...ومن

ؤيماؤحها(يدهيمد)ياسلمىوداعأ،التركيجرببرفسوقر.بيروتفيالبرجساحةحيراناهل؟.وجرجيوعمرالغنىعبدمن

تزحفيوم..قريبوقتفياللقاءالىبلاقدامه!اتحتالكرسيباونيوباتروحدادسعيد...من

ومنالسفاحمنالارصهدهلتحررؤرقتنا..يبتسمانوهما(بالبكاءويجهشبيد!"وجههيخفي)

..ياسلمىاللقاءالى.العثمانيالطغيان؟الرفافىوبر(قي-سلمىعاصىيدهاوتضعبهموءتمهض)سلمى

عني،الاولادقبلي!ئسعيديرلمرفيقةاللقاءالىيعدما!العريسيالغنيعبدطلب-لجيبتترؤرفى)رانجيببواجبهمقاموالقد(كتفه

...م.ءقضبتاني"قائلاابشهابيعارفالاميرمعنقومانامامشازالوءا(عيفهافيالدموع

لصغير.الوكهقالدالىوتحينيفيعنهاقتر!اناحبولست،الحياةمعه..بواجبنانحن

بند!"ناريطلقوهوالتلةينحدهـهابطا)وقالالبوليسرجالالىالقتثم"!الممات

رأسعندواقفةسلأمىتبقى-يختفيخىوان،قريبالملتقىانالسفاحبلغو(":لهميسوةو!!انقط3اتوقعاكنلم-نجيب

،والررحالبعيدالافقالىتنظروهي،المنحدر."بلادنالاستقلالاساساستكونجماجمناد--و،بيروتالىبالذاتالليلةتلكفي

.،.101*!ءا!لمماخراجهـمهمالحاولت،ذلكعرؤتكنت محملفةعيعيهـصورماملمر.سعرهاتطاير.سيعاعنهرووهل،حمدوعمر-ى

ورفافهسعيدصورة:الشاشةعلىتبدوأنني"ا"ئصةعلىوهوعمرؤال-نجيب..المجرمالحارسذلكولكن...*مرمملف

ابناءنحن"حمدعمرنشيدينشلونوهموشلت،ياهلالخسفت،العربفداءأموتكانماع!نجيبياتتحسرلا-سلى

م!صوبةمشانقصورة-متكاتفين"العلىبلفثوهل(دترة)!السفاحايهايمينك(ىنسعتطيعمادالننظر،نعملهانبوسعنا

صورة-العربوحياةالوطنبحياةهتافات-ساحةالىساقوهحينالبساطتوفيقماقاله...الاننعمل

الىيدمموهاوهوصورته-إكتبوهوسعيدأحدنقالمسااعوادعلىفراى،الاعدام؟الاولادحالكيف-نجيب

عينيهافىواللأموعسلمىتبتسم-الابتسام؟4رفاؤمنءثرالحيصبيةمنفرفةاحبرالف-سلمى

صورتهاتبتعد،تبكيكانماشفتاهأترتعش!هذ(رهيبمشهداي-!لممىا(خفربهـايهاجمانيريدالهيقولوهو

الدموعولكنتبتسمماتزالوهيتدريجيا-(-")

هذهعلىالمشهديغيب،عينيهامنتنحدرمرحبا":توفيقصاحلقد-لجيبلبسمم

ىنه،مصضم،بعيدصوتيسمع،الصورة!الابطالبرارجوحةمرحبا!الشرلىبارجوحةكلفيتشيعالتيالروحانها-نحيب

الشعوباليهاتستنداتيبالعمدمرحبالطئيفيتنادونالرجالجميعان..مكان
(:العضاءيملأ،لجيبتصه

سبيلفيبالموتمرحبا!اتورلألهادييوموكل..(لمقاومةوتنلإمالفدائيةالفرفى

ملالواولكنهـم..ماتوااجل-نجيبصوت"!الوطنحريةهل(قرة)اخرونشبانفرقنناالىينفم

العرولة.ورتحعا،الوطنلمح!ا؟م11
......تساءلت(-هلصمتبعدلحظة)سلمى.ليوحدالمدير!نةفيقألجت

الصخببينتتراوحتصويريةموسيقى)صدورفيالبطولةتولدكيفساعة؟نجيبرةءامهزارتني،الصباحفي-سل

(*)(والرقة؟الرجالصورتهان(لا.لبكيحتىنفسهاتتمالك)اخرى

يلقيهـ،شعلةياسيدتيالبطولةان-نجيب..والدموعاللمسمنكفيهابينتبلىعاد

الريسسهيلالىالانسانيةيرفعونمنصدورفيالاله!(لمسكينةياللعجوز-نجيب

يكهربسلك(نلا..الرائعةانتصاراتهاذروةاهدئهااناحاولكئتوبينما-سلمى

الاذاعةفيوالتمثيلالنقلحقوق)*(يقدوهل(فترة)ألارواحويفولذالنفوس..المشهدحضرالذيالطبيبجاء

محفوظة.واكأ!زيونمناشعةصدورناالىيومات!نفذانلنا؟لكمروىماذا-(بلهفة)نجيب

6



لمحئح!!لمالمنافالمج!!.

ص!اقلمخم،-هـحصهما.001
بر-رتثبص

ضلمحض!مد!ثصبمما

،الموضوعفيدامنةلحمتأق!يدةاان.يتناءمامنهاالتسمييزترفضالحديثالادبيالنقد"فاهيمكانتاذا

صص،زحسوغأنآلممكنمنانينفيلاهذاكانوان،اطلاقا،اك-حمىفي(الصورة)وأالمفون)صثلشيئينبين

بصهـلىوهذل.القصائدمن41نهارةالاعددا،ماضوعموبراثنينالىتجزئهرءكنلاوا!اشيئماتعد!ماانألاوتأبى

ولااة!يدةاغبرنت!يءكعىوعالموانزقرران!وريال!،نونودأنالى-ظاهرياولو-كلظرونهذابحثظفيفماننا

3وينها.في)د!لللشارجيةعش،صرهاألىالقحهحيدةفنجزيءالقديمألمفهوماًلى

-الاجتما?ال!عوذتجعلكسوعالموالى!زهنظرتناأنبر!هاالحناصرهذهترب!التيل)خفيةالعلاقاتلندرس

لى-شينمخذأ!-ا!ةبهاتضجالتي-الالتزأمدعوذإوهوالذيا!كللالحيا)تسصجذلكمنهماتجعلحتى

بدررزحداورتلاازهاذلك.للثصوبالشسبةخطقى"5غيردعودا)-ظرةصنشىأب!دنذ!بانالىنحتاخلأوإعلنا.القصيدة

علىتقحموبذلك،ع.صالمووهو،با!رةرر!ةلاماواج،،،رذوالصوالمخسمونبينرالخمييزنكتفيفلا"الدارج

علىازسدذقيامأنوالوأقع.عنهغرياعنصرأ1!عرتف--وماكيالموس!-قيةالوززيةالصورذبينارضانميز

نعدألابنضهـ!،اطلاقاءايهغبارلانتيءاجت!اعيموضوعانجطائيةالفيوال-ورذوالتفعيلاتوألاشطرالابياتءلى

شعريةالموضو!تعطيمميؤكفنيةففباةالاجتماعيةهذداك!برهذاًدونومن.القصيدةموضوعالىتستند

صكادية.عكيرخاصةأنزمخستلإعلن!ذارحثنابدايهةفينريدهالذيالمجدئي

بف،الاكفاتتحقو،هاماعصوالمويصبحوانما-!هـواع!عرالثطرطيعهاأ!يرةألنظرالالسسى!شمخص

ف!و،أقح!:هـتهيخش،رهانالشاعرةيهايقررا-يااللحظة.قصيدتهيكتبوهو

الموضوعفيشرط-وا،ل.!عهويمشيالهيكليوجهنألأدأت،حر!،الىإق!يدةأبنصيربحثن،نبدأزجدئاوهخذا

التيالقمائدتاكخ!وعاتكمولا،كلحدداوأكمحايكونأنأربعةءاىفظرنمافيتزيدلاالتيالرئيسية

تلكا!حضفأهذاومن.بطائلمنهاتخرجفلاوتدورتدورةبالق!نقدهـاا)-"بالخامالممادذوهو،الموضوع-ل

وأسسعةجوانبيشملعاماضسوعهمامويكونألخيألقصائدلعرضأكطعرتظرهإذياالالحملوبوهو،الهيكل-2

يتخلصصنفوهو/والتصورأتألافكارن5لهاحدودلاالموضوع

وا(خواطر)مثلعامةعناعوينلهيضععندماالشاعرمنهيىكأتباالسعبيرر"الاساليهـبو!ب،التفاصببل-3

القصائدهذهمثل.هذاونحو(رباعياتأاو(تأملاتا.الهيكلاضلعفيالفجواتالشاعربهل

جمماأ!اءرمنواههةءتيدةألى،ألاعرواقع!مب،وررالشاءر.رختارهالذيالمولصيقيأ)ثكلوهوآلنر.،-؟

القصيدةدامتوما،قصيدةلاننث!اءيكفبئوحدهالموضوعأندرالى"فيأمعتماكلما.لناليلوحفوسوللهيكللعرض

دهاوصوت!ررفهيوبصيرةطلمروةذأتمفيدةأفكارأتعالجف!!ه،ييكنلاخفياترأبطابينهاأن،!جزأةصرألعتلهذه

أك-عر.؟ظروجهة!نمقبولاهذأوليس.تاماتبربرأأزت--ااومع.روجموعةءاهاهيالاليستالقصيددوان

تمتلىءأنل!،م!:-قى،م!وحدةالقس!يدةتكونأنينبحيزأ؟صاوالتفاصيلالموضوععنعابرةلمة3نقولانعلىلسنحرص

.ف!يدقرنلازثا?نتمرتكفيبمادةوحدد.الهيكللهـرأسةرس5ص1)بحثهذأأنالا،وأ)وزن

ألةحميدةأنالموصوعفيزقولأنيمكنماوخلاصةترتكزالذيالعمودفهىوالقصيدةعناصراهمانهوالحق

هيكل.فيمبنهيصوضوعهيوأنماوحسبهضوعاموليست.كلهاألاخرىصرالعنلأليه

الجيدالهببكلصفات:الموضوع

حدةالقصبعناصرأهمهوالهيكلان!يرببلاعناهـرأتفهالفننظروجهةمن،فهوالموضوعاما

ويمتعهايوحدهاأنللكبرىووظيفته.فيهاتأثيرأوأكثرهامهمساق!-دةيصنعأنعنزاصرذأتهفيلا."،القصيدة

،ولا.متميزةحاشيةداخلويلمهافلأتوالانألا؟ضشارمنفليستخامموضوعمجردأن*.للحياةشوونمنتناول

هيسكلايفترضرلالل!احدالموضوعانالىالاشارةمنبدوأنء-،،ليهايعالجهطريقةعلىالشاعرتدلخصائص!يه

بحسبالهباكلمنمئاتفييصاعأنيحتملوأنمامعيناعب-:إريستطيعزحاتلدفيبطينةماي!وناشبههو
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4ؤإوالأعيرلىصيةأور،مواالالفا!لتعطالىمانأ-وماورور؟،فيفلأر*ناوور!م.االتعبهريةوجمةالفنر"قدروالمثساعرأتجاه

مهـ--:ىمنرجزءيحتفكهذأانذلك.العهـسلغةفيه-ائيعامةصفاتأربعيمتاكأنءنصيدهيكللكلبد

ء-!يه"في،و!زرا.س!القاصوفيتخصارص"!فيا!ف--هـذ11).والتعادلوالكفاءةلملأبةوالصألتماسك

اإشماعر.لدىهـاعالابإحظةومع:يرالتع!عيتعاركىألقيمبينالنسبتكونأنلى"فنقصد(التماسكأأما

التنت!-!،تبهماموزعني-التفاصي!أن%ثانيهطو)الشاعريتناولفلا،متناسقةمحوازنةبةوالفكرالعاطفية

بفسألشاعريستعملهاالتي-وألموروالاستعارأتتبهـوا-ةألتاأللفتةيجعلتفصيلاوبفصملهماألاطارفيلافته

،ألقصب-دةحدودؤأكعاوأكحةتكونانيشبفيالف--دةهذأومثال.الاطلرنطاق!نخارجةأوالقيمةضئيلة

مجردتعلقمناه!يتحهاتأتيبحيثذاتيةقيمتهمانتكوانلا")2(القبورحفار"عشوأنهاق!-!دةالتماسكءلىألخروج

يعتمسهـأنينبغيوأزمابها،اإت-خصيةالشاعرذكرياتكانوأضحةمشاهدأربعهفيتععالسيابشاكرلبدر

شيءعلكمالا،نفسهاألقصيدةءإىلاقصيدةالكاملالمعنىعنات"يالمويماالشاعرعنايةمنمنهاكليمالانينبغي

ناء)ينايحت!جانهـعترض!اولعل.الشاعرنكلس!فىالمشيسدفيطويلأتل!،مالسبب،ألشعرو)كن،بعيرهما

عفدذأتيةقيمةلهماكلالقميدةلىياقعننسمتبعدفيتقدمثم.شديدبطءفيالحفارنفيةوصللالاول

،دخلأنفينمانعلاأنناذاكعلىأبنماوجو.الشاعربةعطنجوفيعليهمافاجهزالباقيةإخلاثةأالمشاهدألىعجلة

،لدر-"ألاثإرة-خحسيةالنت4تفاص-امنيشاءماالنش!اعرقمتهاثمومن-العاطفيةقمتهات-اخلمالف!يدةأنمعذلك

منت!بعفن-ة!ببمةاتفاصيلاهذه.بسمنحانصرلىولكنأ!لوررءل"وهذأ.الرأبعالمثحهدفيالا-الدرأماتيكية

يحترسأنألشاعرعلكماأنهذأفيوألقانون.نفسهالهيكلالق!ميدههذهألىوأساءفتفككوضعضعهالهيكلبتماسك

إم"لهوم،،القصيدةفيويمةلهمابينالخلرومنوصرء-"وانفعالات"جميلصورمنفيهابكل،تمتا.زالتي

عالمهـنف-لالمنالخاء!عالهافللقصيدة.زفصهفي.الشلاحقةاهدالمنتعبرالقارىءرجسهامل!وسة

ولىألااللصظةمنذمبدعهعنينعزلحيكيانأزها.ألشاعرأنر!اونقصدأالصلابة)ألجيدألهيكلصفاتوثانى

الشاعريجعلألذيهوودلك.اورقأعاىفيهايخلىالتيأك-يمال!اصلحدنمستسميزاالعامالقصيدة!حكليقون

ذأته-،فيكافبةتجارلي"أعتبارءتيكؤ!أنللى!فطراوريرا!كريوالضصلالعاطفيلنللتإوالشاعريمعمتع!لمها

جماليةاوء،طفيةقيمليأرةبعترؤ!لافالنش-عرور-ائدلابداعلسندر!-4ألذيالهرمىالهيكلقصائد!ىألصفمةهدهقيمة

ررخحساويحبهبمكانيتغ:ىأنيرإدلمنردولا،خارجهفيينجمفبوألا.حالسيسوالتشبيهاتألصورأن.برعدفيمما

داخلفيحبباالكانوذلكألشخصهذأيجولان.رعزهعلىأننشصاعريحرص"عارضسياقيةت!اصيلتكونكا1

وعة.صالمنتالفن/ولس،ئلبمختلفنفس!،،اقمبدةأألاهـا!يأإخفحدودفميهاتضصعلابحيثجماحهاكبح

اك-بالمر،ولاتتلكفولالىظتيرأنلنابدولاألاينبنياوالعواطفألحممورأنهذأويتضمن.الهيكلفي

قف"ئد!!ألىففون-يخماأإسمرأءبعضالجهاياجدعدر-دةحالاتفيثبتففد،الهيكلأليهيحتاجعماتزيد

بؤبهايتفنونالضيخألاماكنتارليعنوشروحاحوأ!ىم!طمنكثيرأالصيدةتفقدالمعروا"الزيادةهذهان

.هذافلمنألشمعروح1رعنأبعدفل!،ماقحشبدةمزب"يملكلاالذيمماالرحوالاطارنماذخو"ن.الجمالة

الذيألوطنيال!شمعومنكثيرةاكدأسمايسجعلريبولاوذلك31!(أنتظارأأس!سماعيلحسمنمحمودقصيدةالصلابة

يعت!دالشاعرلان،يةالغضالقيمة"نعاطلأأليوملكتبألجهبلمةالحمورمنكثيرفيألعامأطارهاضاعالتي

عنالمعاصرالجمهوريص)كهاالتيالسابقةالمعرفةعلىفيهأإخطسةناسياشصيداألنتماعروؤهـتصسيدهاوالتفاصيل

ألاهـام!!صيدشهتكونفلا،والاحدأثوألاماكنالاشخاص:4محالموطمستالهيكلءلىطغتحتىلقصيدز"العامة

المسنيزطتذأتهـ،فيتمللثأندون،الاشياءءإىتعليقاأوكس--ل!لىأ!-كليحتويأنبهافنعنيأألكفاءة)اما

ستتطورحينوأما.ألاشمباءزلكحولنقح!جدةألكاؤ-ةدأخلهسافيتحتضمنكاورا"وحدةلتحكوينالب"يرحتاجما

بحشاجلاتاريخهيةتمعلوطألاحدأثتلكوت!جحتناحبأهـصقارئهايحتابمأندونجهجعاالضروريةتفاصيلها

!ظهـرا!ائدتلكنقصفان،متأخرعربىجمهوراليهـاهـذأويتضمن.ألفهمعلىتساعدهخارجيةمعلومات

رصطلعأنللشماءرينجغيولذلك.آلفنيةمكلمانتهماوهـيفقدها:معنيين

ضاءأرالمكتملالتعبيرفانمما.ألر!هوروينمسىقصيدفألىكفاءةفيالمسياألىعنصرأتكونالقصيدةلغةأن(أولهمما)

الجمهوركانمهماالشاعرذفسرفيالمتعطشرالفنن"حسرعلىتحتويأنيسبفبىولذلك،الوحيدةأداتهفهي،الهيكل

هـةوالقصب.المساعدةيدومدل)!سا!ح"وصروداقانعاالسسبباهووهذأ،مفهورو"تكونإكيأإيهتحتاج4،كالى

زسريساشرحاأوحاشيةعنهمانقرأانألىتحوجناالتي

-الفصنظروجههمن-ولعلط،ةجبدفبلشتاننجياردراخشاذاالوضعمنبدولا.اناوضعتطاصطلاحات)1(

يض!حأنيرصىحينلعسمهالثطعرر"و!.يعترفثملالى،صدرسةالف!وحياتناانتهلجناالىيرتكزحهديثءربيلخقدثابتةا!سا

وهوامش.صوأشىلقصيدته.اليابشدكردبدردةطوليقحهيدةالقبورأ)حكلأر)2(

الجيد،ألهيكلصفاتاخرهوالذي(التعادل)وامااسماك!يلحسسنمحمود(المفراين)ديوان)3(
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ذلكفيوهو.يقصرأندونوإوبنماوياروبليخونظالهيكضلجهاتمختلفر!نالتوأزنحصول4ليفشقصد

المفروةلىصاعدطريقفيحضطوةخطوذر:لحبس!-ركء-نوالنقور-ةؤص"العلياالنقطةبينمنطقيقىنسبةوقبلمام

تركشضالطريقنصم!باغنااذاحتى.ضعايةألىبنارؤديازررخات!-"اساسعاىالتعادليحصلوانما.الختامية

ألقاريءالىالىاءةالكاملةغيريدةالقص!ان.رل-عااونكىسباقوبينبينهماثابتخفيتوازنيقومحيث،اًلقصيدة

عنهـؤول،المعتىبهذا،والنتكماءر،شيءي!ررهلاوارلملأمساكف،ضوعاموتتناولالقصيدةكانتفاذا.القصهدة

فكارهاف!هايزرعأنفسهمقيهادألحهنليلمقوالذربئال!قراءحىماعة،جاءتمعينةلحظةفيللشاعرياوحكمافتصفه!ثلاكالنهر

ألعاطفيالذي(اإشوترصنيخرجهمانعلجهمافاقلومساعرهقيمةذأت"كتاليةوافكاروانفعالاتصورتعالاؤبالقصيدة

اإشحاعربهايمرالتيماإفعاليةاتكتملوبدإك.ؤ-4قعهـم/وأقضوىالقميدةخاتمةتكونالحالةهذه!ىو.متساوية

.القصيدةعبربيديداءوالقاريا)--تبينالخفبالتعارضمنزوعيقومبحيثسائرهامن

الهببانرمناصئافاثلاثة،حادثالق!ميدةتتناولحينما1و.الابياتوبقيةألاخير

!ير.،للهيكلالصامةالارورحعنملاحظاتهناكززللممنقيخالحركةفان(إلواقعفي،زمنياامتدأدااو)

لاهـحنافالتاليةدراستناعبرذكرهايردأناوترانننأمصيدةأعبرويمرالحادنضيهم!متغر!4الذيالزمنتعاقب

لنى5أستخاءتولقد.ألتكرأرنتحالثىلكى،كلالهيسافرعنهـتميزةالخاتمةتكون"الحالهذهوفي.أمامنما

ناصاوحديثهقديمهاارورر-زرأالقصائدمنمئاتراجعة3و!ي.منطقيةنقطةعندالرركةهذهتوقفبانالقميدة

منهالكلعامةا!نافثلأز4عإىربمونأقصبدةاهيكلارو!-يدةاؤيألزمض-ةاحركةابينالتعارةلىفيهاقوما"حا

هذهءلىأطلقأنرأيتولقد.ثابتةمميزدخحمطئى.ختامهافيءوأهـكون

فك!ازتوالبلاعةألادببالنقدلمهمةتم!هي!أس،ءألاحش،فم-،قحهميدتهالشماعربهايختتمقدالتيالاساليبومن

:ييراكمى،دأتال!-جدةتكونكأنوالولسيقىال!ي!،عأساسعلىيرقوم

والفىمنا-ركةأرونرتإوالذيوهوالمس!طح11،-؟لى!أإقطوءةآفيجعل،اكثراورباعيةإطولامتس!اويةمقطوعات

.لزكلن1والحركةأ)ىرم!توندالذيوهوالهرصب11،جمكل-2ذهص-فيأثىرخأكثروالق!ر.مختإفطولذاتالاخبرة

لا!-هـكةعاىينتحملالذيوهواذهتئياالهببكلص"3عضوانه،أسسماءيلحسصنلمحمودجميا4قمميدةنهوهالحالة

ل!-ذهاحىت-اريسبص"يشفحفوإ-و.ليزصنتقحتررنهـبص،ببببشجنق!يدتهؤمميهماحتم11،(أ)-هرروعفازنتي)

ر،لفه-يل.كلأل،بهذهندرسيهتالت-*هـ"إتهـ-!اأجىلمنمشثرةخازمةفكازت،بكثيراطولمقطوعات

-ا-.خوأتممنللنشعريقرأ

المسطحا!كلألحالاتليشملعارو،قانونانستخاصانوسعنافيولعل

!-صولتدورأنهاالاليكلهذااقسائدتعررفابس!انوكلضموز"قص!-هـتهأختتام!ي!اعرالنترسمشلمع!لهماالتي

البهماي!لمظرتمماو،الزمنصنمجرددساكنةضوعاتمورجدتآنالشاعراستطاعأذأتنتهيأنألىتميلألقسيدة

تلكفيالخهارجيمظهرهايصفاومصيشقىلحظةفيأإشحاعرالسمياقكانفياذأ.اسياقوأالخهاتمةبيمانوأضحاتعارضا

تدورانذلكحال5.فضهفيأثرمنيتركهومااللحظةقالميضكانواذا،مجلجلةجهوريةالخاتمةجعلهادئا

احدأث"تصففلابركأأورروريضةأوزمظلحولالقحيدةوأحسبنض،.وهكذأألسكونأنالىبالخاشمةمالمتحركا

خلالعايهاجدتتغييرأتولافاتالموصوهذهعلىتعاقبتيعرف،شاعركل،ألحقالشاعرأننقولأنالىنحتاجلا

،جامدة،اللحظةتلكفيكانتكماترسص"اوانعا،ص،زمنو1يتعلمهأنألىيحتاجفلاال!نيفةب!رتهألقانونهذأ

الهيكضلنظرةأننقولأنوسعناوفي.إكانافيثابتةكيلهاألعصورفيالشعراءكتبوقد.يكتبوهوفيهيفكر

ألرياضيينتعبيرحدءلى،أبصإدثلاثةذأتنظرةوويالمسطحأجيءأنألىيحتاجوأأندون،ناجحةحوأتمذأتقسائد

الزمنية.الحركةعنهزنض!أالذيأبعالرالصعدضزضهاصعلصوءالعالمولكن.القاعدةهذهلهملالصتخلصالصومانا

،ألزمضببش!اهاألحركةهـنتخلوالتيالقسيدةانعلىيضصغهنيمتىفونرعرقلم،وهوءالشعرفيومحتربالنظا!ين

الحركض"أشكالمنأخرشكلعنزضخغنيانلاتتحطيعيالتىالقصائدمنمئاتأناليوموالمشاهد.يسكتوأأن

المسطحالهيكلشاعرفانثمومن.كيانهايبنيولهاضيعو"ق!!ائد"ادلادأبقاصلمنغيرعددومضها-ألصحفتنثهـهل

فيسدالحركةبهايخاقاحرىاليبألىالىعادةيلجأ4تضأرزأالضفسفيتتركوهئيالختاملمسةتتق!ها-

الصورباستعمالالتصويضذلكألىيصلو!و.الفرأغلمخمالبهتتوكناثمتوترأأنفسنافيقيرأنهماذلك.العطشز

بلونانسماكنالموضوعر!دوبذلكوألعوأطف-!بيهاتوالشللكصسىددقرأءتناأنوال!حقيقة.تنهيهاو"تزيلأندون

يجدحين-ألشاعرأننجدوهكذا.الحركةالوانمنهـ،يرللهـشماعرصربهاألتىللتبربةفعليةعاناةهمنأقللشمت

لحظهاتمنواحدةبلحظةمغلفاجاكلدلضىوعامولديهبين3محاتأإطبيعىألخهتاميختمهماانالسث!اعرذلكيحمسنلمفاذا

بشحنةضوعهموويحيطعاطفياالتفجرألىيلجأ-ألزمن

ومن.المعوضةالحبكةمننوعاأقصبهـةأتعطيبةؤشمشساعر!وأوفيفيرا!ااننهيا!!ولاحينهافيالرلحالةمجمةفىنئرت)،!

-58الصفحةعلىالتتملا-المطبوعة
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تجىهـيوانممامتشابهكهوةدر2،ولتلصقىلاتتجمعألقوىات-ممههههيييي!

ف-يسبمدول!يجويكه،مجزأةمسمقاةضومالموعناصرا!ةإهيكل

كثلميفةغاباتتتخللهالاتنخفضولالالمعاوضبسهطة3ارض01الصفحةعرالمنشورن!مة-

أبهياتمنمانرردنحذفأننستطيعولهذأ.معرقلة
....ححسي!

.حرجدونماودؤخرولعدم

ان!،للمسطحالهيكلللقصائدخاص!يةأبرزانىلىالادب،أغتىالذيالفناف!الثمعرنشأالتعويض!ذأ

منماشئناأليهانضيفأنالسهل!همنبالفجواتمملوءةالاطارسكونفيهما"ؤديحالةانها.اًلقديمالعربي

فيها.رأبطةآلىنسيءلووحدةنفقدهماأندونالابياتفيها،الموصوفآوالقصيدةءلىمحووألارتكازالىوتسطيحه

لابدأب"ممتدةفضاءبارضلشبهالاصلفيلانهاوهذاواالوروأهـفالافكارهـنررلملةالثطعريجمع4وحول

وسعفيأن،جهةعنفيهاجهةتختلفولا،نهايةولالها.والصور

والشرهـالوحيد،ألابياتمنماشاءالىيوصلهاأنالشاعربق!-يسدةنستشهدالمسطحالهيكللهذانمثلولكي

ولعل.شكليةولورابطهـةفيهاويحدثما!رايشدهاأن51("شباك"عنوانهاقبانيلنزأرقصيرة

هيالمسطحةالقصيدةفيالشاعراليهايلجأرابطةخيربالبنفسجالمدفوفشباكهاياحييت

فىيقبنينزأريصنعكما،الموحدةللقافيةاس!مالالعوسجومأوىللشحاريردبرااصبحت

ب!ياجاشبهتصبحالقافيةهذهلانوذلك.دائملشعرهبخبماالسشوفصاسرابارحيمالسورد

الموحدةوالقافية.دأخلهفيالفككةالابياترز--رتجبناتسثرجغسنعدالسسدجنةيا

ألانفلاتمنوتمنعهاتلم!مافهيالقصبدةفيالقوةعظيمةواترجرجاللينذات؟لاستارضاحك؟.

الث!هـ.أغلبانجمماالسببهوهذأولعل.صارمامنعامئسجببالتخطرلمللحبرابةيا

هـنةالو!القاف!يةكانتفقد.م!طحماكانالعربيهودجمطوحدوهمسيتعيهل،لدفيانا

بقوممعقدهيكلالتماسعنالشاعرأغنتبحيثالقوةالاهويمالسنأراصاختحصددهسنبى

.الموحدةالقافيةمناعمقماهوعلىفيهالتراب!تو!-بمفي(لشمسفانلىانفتحتالا

المسطحةالقصائدفيالطبي!ب!ألتفككهذاوبسبب؟المموجحلهارونالبدوراقرعهل

أشب"ألاشرىهىتكونشامخةخاتصةاكمااألقصيدةتحتاجالمضصجغطائم!،هى1الشمسألم!بقام

تركأن.وينهيهاالممتدةالصغيرةالبقعةيحدعالبسياجاهـسجرسعدذراخأرده

عرهوينتالمرهفالخارىءيفجركا"لةظيرالمسطحةألقصيدة.التهسوجمنماتالذيالشعرواج!!ع

لاينتهي،الامتدادبانيوجممالانهوهذابشيءيخرجأمبانهالبنفسمجيشباكهاياالعبيريحرلسد

ناويفضلهتالمطلالامتدادالىلايمىخريحالانساننوالذهنوقفوقد،ساكنالجميلةألقصيدقيهذهفيألشباكأن

القصيدةخاتمةانوالواقع.مانهايةشىءكلينتهي،وقدب!فهوواحصيماحذاتمعينةلرطةفيأماص"ألنتيماعر

،ألالمتواء!ذلمن،المريحغيرالتماديهذأمنتخرجنارو---،وتخيلاتهالث،عرأفكارحسابءلىالامتدأدجاء

دامتوما.ور،حدودالىأنتهىقدالتيهبانوتشعرشاوور-ص--رقماشهاولينالسخائرأصباغمنالشباكوراء

اًفيه-تتسهماوىمستوية-بطبعهل-الممسطحةالفج!ةزو!ط-ت1لنصوراهذهتعاقبأن.ذلكونحوالنائمةالفتاة

أنتكونبنبغيألخاتمةفانللأبياتوألفكرةالشحوريةا!قيمالحورءنمعزولةتقفصورةفكل،عضمويارتباطا1مرتبط

الابياتسائرعلىتبرزبحيثقاطعةجهلجلة5جهوويةبيت،ءلهـحابيشانقدمان،اردناأذا،لنسشطيعحهتىالاحرى

البيتيحتويأنالجهوريةومعنى.بلانتهاءوتنسعرناالقصميدةتنقصأندونهناكوبيتاهنابيتانحذفوان

لاختتامتصلحبتارةعبارةاوقويقاطعحكمءلىالانجيرمنرزركبفهو،صسأحالهيكللانوهذل.مخيلأنقهـيصا

نسزاربهختمالذياللطيفللدعاءذلكورون.القصيدةولو.مض-!ودة"كاملوحدةمنلامرصوصةجزئيات

أ!تعنبهعبروكانهقاطعةبلهجةالقاهفقد،ق!ص!يدتهانلقلنااخرىصيغةفيالمضمونهذاضعأناردنا

ألبيتفانيكنومهما.الشباكنحوا.حسالسهأعماقللشدذاكمشدودةغير،سائبة،مستويةألقصيدة

.القصيدةليختممثيرابارزايكونانينبغيالاخيران!،.أحدأثاتصفألتيالقصائدفينجدهالذيالمحكم

لايتيحانهالمسطحالهيكلحولنقولهانماينبغيوختامب-تكل،الجميلةالايى،تن5خليطعلكماتقومقصيدة

يضمايق،المنبسطالامتدادانذلك.طويلةلقصيدةفرصاالالبتمجموت"ومن.بذاتهقائم،له-وعما!نفصلفيها

ذروةلاتشللطحينمتعثةمملةتصبحالمتتاليةوألاوصافولا،بيتكلفيوردتالتيألفكرةغيرعامةفكرةلاتنشأ

فيالسببهووذلك.القارىءحماسةتثيرعاطفيةصوزء-"القصيدةفيالعاطفةان.قمةالىالشعوريصعد

وهيألعطارانورقصائدبعضفينلمسهاالتيالرتابةشعوريةلمسةيضي!بيتكل،بباتالاءلىبالتساوى

واستواءطول!لانغير"جمبلمفردةأبياتمنلاتخلوكما.!وضعدونموضعفيلايتكلأنفهوألاحساس،جديدة

النغميجعلكلهاالابياتميوألتعبيريالعاطفيالمستوى"الاولىالطبعهة!.قب!انيدنزار،،دىانت)\دبوان)5(
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يمرانللزمننسمححينالوايعيةالحياةفيمايحدثالمزلقهذامتلورنللنجاةوسيلةوخبر.دأعدونممطوطا

وتحولوتعيرويتحركألاشيءمنفما.الاشياءء)ىنزأرادركهالفتةوتلك،قصيرةالمسطحةئدألق!مالتكونان

.ألاحوالعليه،لايخرجءلهشعرهفيألقانونتكونتكادفهىبفطرتهقباني

الهرميةالقصائدفيالارتكازنقطةانيبدوهذاومنالقصيدةملالهيكلهرميةفيرةيكتبحينالاءيى

شىءمجردلا،،(.حادثة"او"فعلا"تتضمنانبدلا)6("أياسميناطوق"الجمالألراثعة

هذازطاقوفي.،وحسبالمكانمنحيزأيحتلجامدالقص!ةفيالمثركيةثقوى

فالاشخاص.ألزمنويمروالاشياءألالثخاصيتحركالفصلىالموضوعان"المسطحاًلهيكل"ندرسونحنرأينما

فيزجدهمبحيثالاحداتعليهموتتقلبيتبدلبىنعلاوأنه،مقبولعنيبكيان3قصيديمدأنلايسشطيعامماكنا

.ور،وجهءاىاخرهمافيعنهميختلفوندةللقصباولخارجيةاخرىعناصرعلىيقومأن،الغالبفي،ينبغي

ينصرموألزمن.واماكنهاومدلولاتهاقيمتهاتتغيرواشياءهـذهانوالواقع،القصيدةلتنجغوالصوركالعوأطف

شيخ،وهوأنتهتبطلهاطفولةفيالصديدةبدأتفاذأألس،كنأ!يكلايلتمسهاالتيوالمشاعرالصورمنالشحنة

القصيدة!ختمت،الثلاثلءصباحبدايتهمافيرأيناهوانالحركةصورمنصورة،الامرحقيقةفي،هيانما

وخلال.وه!كذا.الاربعاءمساءمتاعبعانىقدوهوعنصريدخلان-واعغيروهو-ألشاعربهايحاول

النتاعرلهايرسمكماوتشعفتمتدوتضيقللمنتاعرتتغيرذلك.الجمودمنلينقذههيكلهإكماأالحركة

بدايةبينوزمنيةعلطفيةفوارقنجدأنيصلبولذلككةالحرعنصحرءلىتحتويأنلابدجيدةقصيدةكلان

شمواه.عنالهرميالهيكليميزماوذلك.ونهايتهاللقصيدةيدركوالشاعر.رديئةقحمبهـةءانتوالا،ماص!ورةعاى

الحادثة""و،(ألفعل"قصلئد،القصائدهذهمثلفيالعنصرهذايض!فيان،واعغير،ويحاولراحسالسههذأ

تميلالإحدأثاننجد"الاشياء"قصائدعنتتميزالتيالارتكازنقطةكانتفاذأ.جهاتهاأحدىرونقحبدتهعلى

فهي.مكاندونالقصيدةمن3،مكانفيتتكاث!انألىلالهي!امتد،قبانينزأركشباكساكنةالق!صدةفي

يتحركونوالاشخاص،ثائرةعيرالعواطفهادئةعادةتبدأساكن،وروضوعهيرىو!و،الشاعركأن.وصورياعاطفيا

التي،"ألعرض"بمترةيمرالشاعروكان،قيؤدةنابضاشيئاسكونهكلنيصوغأنلايستطيعانهيدرك

كابالاقربفيبدأ،مانوعمناروصندادأاليهرضفءالم،بالحياة

!ييقضماا-!ئمارا،وتج!لالارتكارنصطةتوسعالتيوالمنتماصعرللصوروهو
-*.قي-.ت-...أكبر.طاق!،

..تحولجراللا!-!ص!ص...-.لصفعندمالتس!س!انهنعوترالشاعراحهأض!ا

-دإ-!ما11هررانيمااإر"كسا"5دصصدجعىاأر)وو

ر!،الرسنرا"كةأصت!أدأتأكتسماقد-لساكنوهو

عندص-ا!ثانبةويشم!"بالبنفسج!ملفو"بالهإشاعرأ

!...بماتمن-حصورةوهي"رللشحارديرا"ال!تساعريسميه

*!ولىلىالنغ،لى-؟!ى%وتحطتتطايرربىألشحارمنورجموعةلتكأ-لؤرصةالذهن

،صءاء..-1صشملحتئمكانياالثباكأفقأتسعورهـلكالشباكعند

11--3ا"السمتائر"ماتتدخلوسرعان.بهتحي!للتيالمنطقة

الىتضبهتهخمفسعدءضكل!عصيرفيارنإ"9*!مافجهابكلوتصلهالخرؤةداخلالىأثجاكأتمدالتي

محشط؟اللهملا----يضصضرالمثمباكجعلفدالشاعرنرىهكذأو،حياةكلن

م!-.--1-اا"ملهحىوالمتدفقةالحياةأعماقباعكلقووصلهبال-ركة

!هة.طة!ل-أ*

-فحض:باب!!الهرميك!بكل
كولرم!ئىلىورلت!ا-اا"أ-دوق!،ث،الهيكدهذاةحمائدجنألاساسيالفرق

..ء!.اءا1بعدهـ،ألاشياءيمنحهذأالشاعرأن،المسطحكلألهب

يمتونبللىزأانهحلب!ل!لمنإإ/ا!ص!اأاذات،!اكأوهيألافيءتوصفانمنبدلا.أإرأبع
.51ء..ا-..5-5-.؟.4--الصورفيكما-لحظاتهمامنوأحدةلحظة،فيابعادثلاثة

وألحاضرالماضىفرأحالزمنمنتجردقدالشماعروكأنيجدو

فىدب!!.تج!!تيؤلم!صوالوربدوخلالهاومن،واحداكلهالهتبدووالمستقبل
.-ا..ا!---------!"يئهوو.بهأثرمتاا"حوفيماأثرصؤامتعيرخحركا5

.ل.ى..لشمط+*-..*ء.3!-.-!-ش+

.،(قبانينزار!نئمدقحسلإ)ديوان*6(
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لاهر1قصة)ء(!،،فنصميدتهلمق!دي!فياعرالنتدكول.وجمالبناءضوعالموأطرأؤورليقدمأنالإولوهمه،ألق!-،ص،،،لىمر

و(نماحقيعياديس"ال!هـلمثال))انادقاريءيخبربهزأوهو"الافصانيقه"ألىالمثاءووالإحداثخلألهانندفعلحظةتأتيتم.ئهلقالى

يلثفما،كدهـاالانسانية"تبنهاو،التنعاعربئاهالذيدلاملرمزهوفعلهانجدأتالتيالقوىعفتتجها،الهرملمحمة"،شعورية

ا!ببدةالىيمفببفلااكمر.بفهذاأنعلىتحطيما.)جطمهحتنىدرمن1أعا-ىالقصيدةوتبلغعفماقجمعاالسابقةالرحا"!ي

سواء.شيءايلقصبدة1فقدتلمالشاعر1بهيصرحلمفلو،شبئا.فتجةأنس!ى،زيةمنش-كا"أزأءانها)قارىءويحسىالتوترتب1مر

الاصصهلكانتالسماهةم1للجمانشاماللنامالحبهوالتمللهذااكانبقيالنشماعودبدأحينذلدثبمدالذهامةلبهبأمانخسرهادخ

لمصذايحطثوما،التمثالىءـيهناالارتكازنقطة!نوذلك..كاملة.المتجمعةأ)قوىوتثضتألعقدةوحلأ!خمكاكأ

ولموكاملحتىالمقصيدةتكونبحيت،الهيكلداخلفيمتضمنمثال1!ة،الهرميئالقصائدخاتمةأنهض،نلاحطأنلنابدولا

التنملفقهذ(هلىتملابيهالزمنانهوالمب.حقيؤيماتملالاللننهدؤالىكانور-،ب"مكنعيرامروهو.نليسمشكأ،نتهاءؤابليةيمغلمي

والاضاحبمالبباليالافالى،الضحىالى،ادليلمن،دقصيدة1عبر؟لخاتمةتكونأنين!لمغبهـبجبثالمسطحةأالياكلقصائد

الحركةهذهوصلتوقد.شيخوشكأحتىالث!اعرشبابمنانجداءصنزوعالمححبمهارد!رزهوكان،الع)ومنشصبءءلمى،جهورية

نبضا.ي!نبضعادف!نهكدهابالجباةالنضاعرتمثالالزمانية.بالانتهاءؤخوحيأطويلاالس!عكونبعدتجيءالتيالحركة

ديصطاوصباحكليمضيفؤاهادشاعرشبابفيتدأدقصيدة1و؟ليهرمىللهبكلفصدج

علصى"ببلقيهصببدهحاملاالمساءمعالا.ر!ودفلا،والبحرالبرغرائبمهظزانموذجماتكون\ن)7("الضمثال"طهمحهودعليقصبدةتصلح

يصعسحبالكيويغ(لماخجرالىنبابهذأنهموافيوههخ.تمثاله((قدمي.ور!وزولحالأنةجسمبما"وء-ورم!هلىبذاءميكيهتحنرويلمالهـرمي1للهيكل

الهشحىكبقتحمالبرارنشثخيجوب؟لبحعخلعملقللىهييهـب!لنجواخ1لى1ىهش1)وطعر1هذ3!نبهااصيدؤواكملجهل1لرئهلانئيالحقوفي

الصءرزبحثاذلككل.التاريخعصورويجوب،وأفر.لقياسيا1!يشرذلك.كلهالصدرحثالعربيالشعوقمممنقمةريببلاوهي،،لاطلافى

بكلدألاتنتهـك!لاالقصيدةولكن.الجميلتصثالهبهايتوبمن1،بريدلتي1و!صةاصمالةءرزفيهـ،مالئدرسمتر/ثةقحلبببةوقفةعندهاسئقف

والسيولالهواصفعادقيدفععلىيقوىيمودفلاالشاعريشيبارطهمحمودلملي(التهائهلملاح1ليالياديوان)17

يتحوولراءمغلوباجامهايرؤهيلنرونلهمفرلاويصبحتمثولهءن

لقصيرط1عخبات1خلالىتحركاهائزهننجهوبهذا.للامولجوتجرفه

و؟قخها.تصويرهااسليبفيالشابافتئمدهشةسريعةحركة

(لشاعروسائللنلاحظبالتفصيلةالقصإيليفيماوررلىط9وسو.مماكوإإوب

:القصيد"منالافتساحيةالابياتفيفيلنلامساحطنجتهاولابنالحركة.!ما!حئلإط

لمنطرسقيواتخغتارليلاقبل؟الغصهالمؤ!هفي

؟رفسقيمونسىوالنحم؟المحا!زلمحظنسياصةجمط
.....؟انخحيالمخسهو

ا!هارولوارى:فيكتال!1هزفعر11
رفيق،الغماممن،شفقيستارخلف

،نتراعجناحىافيهلم!ء1جمومد!مماصأطبنمائصابرع!ميلأ

هخيقمنلجوفيرر

واتخذتعب!ارة"توحيهوفيما"اقيل)،الفعلفيالحركةاولانلاحظلمجيجم!ثزيصصضينقاطسلأرصضسأساب

نخيلكهمالتهثللمحونحياهفييسيرللويلهرمربحيث"لكطريخي

بطبعهتولرنخؤللؤمنخ"،رالننت))تكلرنبقاغلهالصوهةهذهالشماعر

هلىللمؤهسكللاؤمحاابخاصيغوتلكضاشيهتوانسمحاببوخءييهم!وط

سقحيةبحوكةتوحيفهي،وقمادىوتهادلىتلاشىمثل"تفاعل"

"تو؟رى""غاب"كلمةاستممقلهخالعخاهرلنل*كدومن.متمولو

الاهنعي.يعطيهدااناستطاهغ،1--.د..-ش!.--

انتهىقدالشاعرفنرىالكاملالببلىألىالغروجماالمشهـدوي!نتقل-"خ----.-.في-إ،

يهناطبه:سلحللضملالهنحنوبلغالطريقلجتياجمن

!البارعلقه!كهصاا ي!لمحر،لبرعرغرمحلثكلمىملاو/6عة!ص!يبش حئتاوها،النمثالايهدا
العميقالسكونفيلالقاد

ليلابهلعودللذاخصيهةندلنكا1813ص.ب:وصم.-

الشروقعنداليهوامضي
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فليمالابياتفيمتكأفعةكانتالعأطفة؟نرايناوقد،الانسانيةتجربتهكانالتي"ليلابهأعود"الشاعرعبادةهنأالنظرمأيلفتدأبرز

هـمتمرةدائبةخطواتفيا!زمن!يقحركتوانماخاص!مكانؤ!ماتركزالافعاللسسلةبعدالشاعر؟ستعملهمضارعاولوهومضارعافيهاالفعل

الشاعريضفي(نبيتكلفيالمقصدوكان.وسعتهاسرعتهافيمتشابهـةيريدالشاعرانوالسبب."جئت،مد،توارى،اقنل"الماضية

وتحإيده.وتزإجمنهالنمثالهداخلقفيوءتاع*4جهدهمنجديدةصورةهـللميخرجفهـو."العودة"هدهحركةفيبالاستمراريةيوحيان

وجبهـا.(وحيعاطفيةقم"نحووالاندؤاعدالتعقد(لشعوريىإدأوفجأة.تمثالهقدميعلىويلقيهاالكنوزليصطادمساءكلويعودصباح

يروجههخطابؤك!هدابو(دروتظور.رهيبةبعاطفةيندروكانهالقصيدةالشاعريشيبحتىوتطيلهالزمنتمدانهاالاستمراريةهذهوفائدة

(لطبيعة"))الىالمجهدالشاعرانقبلكتراالشاعرعانىفترةوهيالقصيرةمنالتانيالقسمفي

الاانافما!تعجبيلا:قلت-:تمثالهالشاعربهاي!خاطبالتايهةالابياتمنيتضحكمايبلغها

الوثيقالخفاءفيلجثسح،جبلتكهدءبيدي

الضاحكالأورلصانع،ام؟،اناالانيقمبابالنترونقومن،قلبيمن

المرموقالغرصورةفيجمالء-ئابارقشمتكلما

الفنيعشقخالقصوعص!4طريرقياشقاثرهفيطرت

قدؤ"معنىلكلويسموعنهالروعةمناخذتكمالنبمشهد

،ءيساةو!ظر!4المبريقصفاءومن

مخلوفيفيالحياةديبفاعيانياغانيهسكبتكمالطرشهد

لكن،الغدفي:اقوليومكلالرحيقاسكب،مسمعببكعلى

بىلمفيحقغدفيالقاهلستجناهعصرتكمالكرمشهد

طرإقيبلغتوما،عمريضاعابريقيمناليوسوملأت

وضي-قءذابهـئالقطبوشكاالغازمنتركتماالبرشهد

اطولانتظاربفخرةو/وحي"ان!ر))ا!فعلمناكتف"تنظر"الفعلالوديقالربيعمعطفعلى

تمثالهخلقفيعمرهاضاعالذي؟لشاءلرحالةهيوهذه.وامر،البحرشهد

بهوعبث،انتظارهبهطلوقددالحياةفيهتدببان.املاالفذخليقبمفرقيكجد،ردرمنفيهادعلم

ذاتلوحالاخرالبشطلائعراحتوقد.عليه.نجتقلوبدأالاملفىولكنوحمسبالمزمانلافيواسعةحركةتقدمالابياتهذهان

"ضاع:الداميةعرختهي!بعثولذلك.الشيخوخةمنالشاعراقتربارريقهلاقتباسالنجومالى:وطولهالعالمعرضفي،ايضاالمكان

"...طريقيبلغتوما...عمريتسلية؟ءانيهالاعتصارالطيوراعشاشوالىا،للتمثالزينةوروعتها

؟لابياتبينالشعوركثافةديالو(ضحالفرقالىننت،انلنابدولاالبحروالى،لشفت4بالعصبرالكووسلملءالكرومعرائشوالى،له

فياكثف!بانهتجزمانوسعناففي،الاخ!يرةكأوالثلاث،الاولىالثلاثةانفيهشكلاومما.بمفرقهيليقماوكلوالمرجانللؤلؤاصطيادا

فمبةتزدادال!افةهذهانلقلناالدقةاردنالوانناالا.الاخبرة؟نالشعاءرقصدوقدطويلازءانااستغرقتقدالمكانيةالحركةهذه

الشماعريصفالاولىانيبتففي.الابياتفيتهقدمناكلماثابتةشبهورفعوتزلمينهالتمثالتنميقفيوسعادتهشبابهاستنزفطكيفيرينا

يحسالشاعركأن(لانفعالمنيرخلمووإكادالخةاءوثيقشبحبانهنفس!همه-ا"الحدت"بتعدداوصفأذ"كم"كلمةافادتوقد.مستواه

الثانيالبيتفيانهالا.بهدوءالط:يعةلاههنفسهيقدمإنعليهانوجهالهابغابا.نها(لطبيعةذلكب!دتاتيثم.وابطاطولزمانايقتضي

راهيعرض!4.و"الضاحكالاعلصانع"انهقائلاامرهبتفصيليبدأتمثالهحوليلفهاالشاعرفيمف،وتواريحهاوقاراتهاوممالكهاووديانها

الثالث:البيتفيفيصرطدالانفعالبدايةالىةالعجيب

الفنيعشقخالقصوعص!تهلهااسرائيالطبيعةحيرولقد

دهـفمعىلكلويسمووطروقيليلةكل

خلقفي"ج؟د)ءفدبانهيذكرهافهو،المثمكوىبواد!ل51هذاوفيعليهسا؟لضحىفيواقتحمامي

تندرالتيالنفسيةدلالتهير3الغذول!ذا.اصيلفنانبرجهدكماتمثالهافربقيصائداو،اسيويكراع

؟لابياتفيبوضوحميبرزافعرانفعال!دماوسرعان.بعدهابملميتراءىمجنحالهاو

ذأفىفيالحياةدبيبوعدمانتظارهطوليرشكوحيثال"،ليةاكل!ثةاعريقيشاهـرخيالاتفي

قولهفىالمرارةدرجةالشعورو.ب!بلغالتمثالاجلمنوالزمنالعالمي!رعزالىماالشاعرنجدالابياتهذهفي

المعدفي:افوليومكللانيدفعلانوهما"الطروقالاسر؟ء"و""لفظياستعملوقد،تمثاله

بالمضي!قغدفيالقاهلمستلكن"(قتحامه"وجعل،"ليلةكل"الراءهالشاعرجعلوقدالزمنعلى

يناديحينالقاطعابلصدرجةالىويرصلصبادصورةعلىوتارةال!جمارعاةمنراعصورةعلىتارةللضحى

طريقيبلغتوما،عمريضاعهيئةفأتخذقرناثلمرينمناكثرالوراءالىبالزمنرجعثم،افريقيامن

وضيقعذابمنالقلبونت!كا.القدماءالالهةخيالاتلهتتراءىاغريقيثعاكل

النسعورفيتركز،القصيدة""فمةتبدااليائسةالصرخةهدهوبعدبظرفالقارىءفاحاط"العرض"مرحلةمنالشاعرانتهىهناالى
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فنرىالاليمالمشهديبرزالضوءوفي..المضحىويطلع،فجأةشيءكلحياةفيالشبخوخةقرةالىالىشاعربهايرمزالتيالعاصفةمشهدفي

بقايايديهوبين،صامتا،واجما،مصعوقا،مخنلجا،مطرقاالشاعرنفسها:عنالحد!ثفيعناتنوبالتيالابياتبنسخهناوسنكتفيالفنان

اخرديتخبوحتىفشيئاشيئاالقصيمةوتتلاشى.المحطمتمثالهالاالليلدجا،معبدي،معبدي

دمهفينارهاتسكبان؟لشمسالىيتوسلوهوالفئان.نأوهاتالخفوقالسراجفيالضوءرعشة

شفقة.ولارأفةدونمالماالعواصفحولكزارت

كلـدخا.تمةفيالسكونعنصرهووالصمتوالوجوماتلاشيهذاالبروقيلالتماعالرعدقهقه

المحكم.الهرميالهيكلداتالفذةالحركيةالقصدةالصمنوافدكالدجىفيلطمت

القصيدةهذهفي"الهيكل"دراسةمنننتهيانقبللنابدولأدفوقسيلبكلودفت

وتذسد!االقصيدةربطفيالشاعراستعملهلمفظياسلوبالىتش!انالجميللتمثانييا

رئ!سيين،قسمينفبمتقعالقصيدةانذلك.اطارداخلبعضه،الىالغريقكالشمهيدالماءسارباحتواه

البيت:بهذ(اولهماينتهيالقوكوذلكاعدلم

طريقيبلغتوماعمرجممضاعالمحيقوالبلاءالويلمنفاحميه

وضيقعذابمنالقلبوشكا،الاثاممنجنيت،ليلتي،ببلتي

الشاعرانلوجدناالنظردفقناولو.الثافيالقسمهوبعدهوماتطيقيلمماحملتخنى

وهما،الثانيالقسمفيكررهمالفظتينالاولالقسمفياستعملقدكأسصبابةوانتربيفاطربي

بينالمقارنةلفرض؟لتكدارهذ؟كانوقد."الضحى"و"الليل"عروفيصميممنسالخمرها

الشاعرفيهيلتقيالذيالوقتهوالليلكانالاولالقسعمففبمحالتيه!تمثالهصمنعفيالمشاعرشاركناانفبعد،قمنهاافىساةتبلغهنا

الضحىوكان.والبحرالبرغرائباليهحاملا،منتصرا،بتمثالهالعاصفةسورةفي،نشهـتحطمهمعهوقفنالتزيرينهالعالممعهوجبنا

انعكستفقدالثانيالمقسمفياما.الضحى"يقتحم"فالشاعرمغلوبا"الخالق"صرخةوتنبعث.الساربةالماءتيار؟تمعوانجراقه،الرهيبة

ولد!العاصفةتزأرخنىيهبطالليليكادفمامؤلماانعكاساالمحاله:سابقةصرخةايةمنوامراحدالمهمم

يناديالليلاماممدحوراالشاعرونسمعا!تمثالوتحطمالنوافذفاحميهالقويذلك؟عدلم

صارخا:.المحيقوالبلاءالويلمن

الخ...ليلتيليلتبموالحياةالشعورقوىتجمعتوقدنعسهاالقمةبازاءهناانناونحسي

كأسصبابةواثربيفاطربيويجيء.بعدهابالانخفاضالقوىتبدأانبرأدفلا،القمةهذهلخلق

عروفيصميممنسالخمرهاليلتهيدعووهووانهزماستسلمقدفالفنانمصداقاالتالميانالبشان

علا!"انقطعتمحطمانسانعلىيمرالمرةهذهفهو"الضحى"اما.دمهمنتسكرانالى(لمخيفة

استعانوهكذا.وانتصارهوشبابهبزهوهالغلابالقديمالمقتحمبذلكونبدهالنهاية،،والتشتتالانحلالىالىذلكبعدالعاطفيةالقوىوتسرع

المقارنةيسرالذيالفنيالتضادهذاخلقفيوالضحىبالليلالساعر:الجمالبديعةابياتسبعةفياشاعرااتمهاوقد

بناءها.واحكمالقصيدةجووكثفآدمبمعلىالضحىنورمر

لمحالشاعر،المباشرةغيرالمقارنةمناخرىصورالقصيدةفيجاءتوقدالمصعوقاختلاجةفيطر!

؟فهوالتافيالقسمفياما"خالقا"نفسمهسمىفدالاولالقسمفيالذاهب*ملحطامةيديهفي

ل!ذهالنفسيالجوتكثيففيوغيرهدلكساعدوقد."آدميا"الاليسالمرموقالصياميعةفي

الرائعة.القصيدةشفتيهالاسىاطبقواجما

-3!-طيق،الحياةعبرصوتغير

الث!نيالهيكليرعكعذأببىلا:بالشمسصاح

يدخلالذ!لموبالالىالاليسالقح!جمدةهيكلانرأيناواريقيدميفيالنارفاسكبي

سمطحا5الهميكلكانفعندماقصيدتهفيللحركةالشاعربهواحثىعلالقاباندىالمشننهاةنارك

هذاءنوروال!بالعوأطفالنشماءرعوضساكنلوالارت!،زالشفيقهـلفوادمن

متحركاوالارتكازهركلحاالهيكلكانوعندما.كونالع!رءادمنحفنةالجسمفخذي

!عالفبازاءالانونحن.تعويضأيالىالنتاعريحتجلمحريقشعلمنالروحوخذكي

نعزاررونحن.الذهنيبالاطارسنسميهالذيوهوالثالثالقانيدمهيرىفماقلبيجن

اوبألىعلىالحركةعنصريقدملانهألاخرينالنوعينمنالرقق(دقضاءعلخنجر

قحمىدةؤىكصازماناالتحركيسشغرقانصنفبدلافكريورءر،هريل!مكلالجيدةافهايةخصائصكليمتلكالمشهدهذاان

قيخرلاذهازمنايتستعرلاارهخرااتمثالومجاهلالقرونرحابفيبناخلالهاالشاعرد(رالتيالعنيفةالحركة

يستغوقحدثوصفلافكريهيكلبناءبهايقصدالذهنوصفؤقالنوافذوتدطمتزأروهيالجنونيةالعاصفةمشعهدوبعد،العالم

ؤحشويالتبألقصائدفىالهيكلهذاينجحماواكثر.زمانايهدأ،الضجةوهل!الحركةتلكبعد،جارفةمممرةمحطمةسيولها
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سىبحىبيآالشاعرفاننبىمنزوخوهذأ"التلاحقةيالامثلةال!ثاعريناق!تهافكرةطى

؟همتبياالاهـوجوانني.ماكط!ابوونعيمهجبرانالمهجرشمعراءشعرقىيكثرلنخعر

فكرتيئوياانتجصسدعياابولايليل)8("العنقاء"قصيدقالهيكلهذ!ونموذج

العهدأا!لر!ريان-يلوحكما-السعادةالىبالعنقماءالشاعررمزوقدساضي

العيا!---رءرفألحورى11ي!--واولا!كلليها.التمسمهايعثرلعلهريبحثعنهايسأتنبفيتم.من

الارحثناا!فررا!،ص-نرلكنهالاحلامفيالزهد،هبفيرمالقحسور،فياوويعلأ،مئاعك

ام!اهـرهمناسمارر!زبطينلةمعهكانتأنهاادركهوأتألاوانوبعد.يصادتها،

اهـمآهـصالمتنلفا؟سفيالذهنيةالحركةوتتذلى.يدرهتانرونوقت

الار!-نالمستهتررنننيهزهأنذلك.الزهدالىالقصرإرالبالطبيعةمنينتقالى

وحورت-باتتخيدليلوانما.المكانفيحركةهيولا،الزمنفيحركةلست

!برى-،ءرالنتانألقحسههـقهذهؤبالالساسيةالفكرةمنابعالسعادةم!وازنةمختلفبركلنيوازيانالنتماعوصد

أهوائهارتقاباحاسيسهااىتلافءلىك.لثاالحسياةح!4ألىلينتهيالامكانيياتويستعرضمنهمابكلفيمرهن!ية

ذ!"صكأارخلبانا!كرةاهذهعنالشاءرعبروقد،الخارجمنلاألانساننفسىمنتنبعانماألسعادة!

المتعددةالمظاهرينالقارىءذ!نتقلىفراحالقصيددفيوالدليل،هنامقهـصوداليسالزمنيالتتابعاننرىهكلذل

يففقال.الزصناسخعهألألىحتاجأندونلافقرةفىالبحثعلىألاحلامفيالنحثنقدماننستطييضما

تجبهحشالفتاةهذهتجاهلحساسهأنالاولىالمقطوعةيتغيرالأوالقصعيدذتضطرنأأندولئالصواكحعاوقصور

المقطوع!وفي.!الحزنا)فرحالعواطف،نالمتعاكسينقصسيدةفينصنعهانيمكن5،ألاوهذا.العامدلولها

الحب.هذأفي،(علنش-رلخي!ر1"عنصرعنتحوثألثانجةجزءاالزمانيالتسلسلعلىألالحاحكانحيث(التمثال

وألمبمماآلللجسدحوثاالفكرةروزالثالثةالمقطوعةوفيبيننميزولذل!ك.ومدلولهاالقصيدةكيانمنمروريما

للحيببةقالاذختامشبهألاخيرةالمقطوعةوكانت.الفكريالرهـنيدخلالهرمبىفالهيكلةالتامألتمييزهذااليكلين

تنمعفهيوحوريتسه)91"ديىإف"نفسهالوقتفيانهاالىالذهنيالهيكللايحتارلبينما،القصيدةكيانتي

معا.والخيرألشرذاتهافي.زمانفييهحيى،

مقطوعةننقلانالممكأنفهـمن،هرميغيرهظالهيكلأنه!يكلهووأنمادساكناليسالذهنيفمالهيكلذلتثومع

ألحركةلانوهؤاألقص!!دةتمسىأندونأخرىمكانحدودخارجفسكرةألىفكرةمنألذهنفيهينتقل،هـكى

هنالهلتكشنالزمنفيهارتجدخلولمنخارصيةزه!نيةكا.نتالطرابلسيلامذد"واناأنت"قصيدة"تلالنأخذ،سمن

.لتأخير1والتقديممنيمنعتسصلس!لبسياقذاتعقدةال!ساعريقول.الذهنيللهيكلجيدنموذويعي

البروزمقشحئاتستدعيالذهنيللهيكلفيوالخاتصةالحالكةالليلةرأيتاما

مئلها،سسكلنفيالهياكلهذهتتلابىفكلماوالجهوريةألساطعةالبرقةدجاهاتجو

الذهنيالهيكلفيا)ختامجهوريةولكق.الزمنعنحصرمنالضاحهـكهاتهـفقىالطفا"

وجينما.للمسطحالهيكليفييتهجهورعنيختافخاصزوعأزعةالف!لعبتهاتحزت!ا

قاطعةعبارةبايةالقححيدعيختمانهناكلشاعر1يستطيعبرقش!-يياألليلةفاز-ني

أهـكمايحتاونالذهنشالههيكلفنتجده،المعنىقويةحادةلعبتيعاألطفلةرأنري

اثارها.ألتىالفكريةالممتمكلةعنههيعامبحكميختمهااندمعتيوياانتفرحتييا

وهكذا.كلهاالذهنيةالحركةزقطىععنموازنةباحداثرذلكديىهـهفيالنالسكتجدمهان

الطبيع4فيعنقاتهعنالبحثبصد،ضيماابوايلياوجدنا".ار..نغمةتهزه

بموازنذالقصيدةيختتم،والاحلأموالصواصعوالقصورسكرهفيالعربحنرالفاجر

إلانسملننفسمنتنبراالسعادذأرالقارننءفيهايخبرمحامةد،-ررهـنالنمترة"ترعتئى

أنت"قح!يدذالطرابلسياكلجدأختتمكما.حولهمممالانفمتيياألناسحكفا!

الا!مإالحكمألىمنتهياكلهاالامشلةبإبنوأزنبان((وألسماا،خمرتج!ا!مملرانرأرةي

درنومن.معاواليمرألخيرلهتمثلالحبيبةأنرهوذنتيمإياأزتثذوييا

ناقصةالهيكلمنالئبىعهذاقحمائدتبقىالوازز"هذه،دراا!رالشاءرأيتاما

علبفييسحمىبماأحسماساألقارىءنفسىفيتتركبحيث"سبحفعلىألحسنيقدس

قصة.النالفعاليةبلالنفسرالفائراالمضطرملاعوج1و

!محححه!قالاجيممعمحادتهيج
الملائكةناردبيروت

.(1شممشون9)قصةالمىهناالأشارةت1السياقعنيبد!(9).ماضميابولادلجبا؟الجداولى"ريوان،8)



عه!!كاح!5!حيعحيح!كم%،ممح!3

1151ل!(!نروة

فمهفيدممندهأيللدرأبكهنقر"رالنبضؤاذا:هلهيبصنصقراعينيسارؤياعلىأحطت

لحمه؟من،"حلمتمنينطف"الذي5،.دربيبالنارواذأاد!ألسسوتجتت،تنقضانهس،

ألسعبركحياتالتفيألقشبياحباللظاهارونضياءالرؤياس!حتكلصنالقذىستمتصرألاعصابتقطع

والاملىألطفوخليروحيواخنوريالقريحالعينماتبصرصابفافالفسب،جفن

يته!لحزلظلهلشيءباكحازجاهدالمدانهارأ-للءمبحء،أتومت،،عاد

كبيرقبرالىالموتىتسمحبياحبالاا،بالمسيحيهودافيهماخالطامنهـحارى:،الرؤتلسة!طفيشسص

مه-للوليهياوهاقدجفنة-ليلهفيأليوممدخلا!حيب

شيخءمن-ألاحياءتسحبر،حبالا،ألفتررحهالمهدعروةفيبانياجاءهل،-لاشلاءتلفظحجورءن

3جيرهـ!دماءل؟!لمعادا

حطموهاضلوعمنعحوزاوفتاةمن-اءدمنا..!؟ اهـد؟رصارأ،أهيصو!أهو،بع!أهسو

تميمه،فيهماعلقت(الدماءألفرلبلهيالاالصسمقرأبه،

مزقوها،صهـورصصن1،ألابرياءب،برمينو!تص!ت..فيأولبمنالمنقضأيها

م!نرصاسرمنبذورافيهازرعصواكرسيالذئبةشدقيىفينمبتالمساء

حدربىالقضاء.السم،ءلاطباقرولاح!سإرأفعا

أبذوراهاتيكتثمرالذيما؟شسابيجضىرو،ذأجررجسا،1)1غنيرويدأ-روحيرافسعا

القبورأحجارغيراللعنةر"حلت،مسيحاتموزآ-ءينيصالبا

ا!ررر؟!فاحغير،المحنةزأدهمنترفقألالهيألصقرأيها

.يباربرحماك،تتمزق.رو"حياى

الدلدأنمائهمنتدهـ-ان،ومهتسيماعادتانها

(1)أتيسهذأتهوز-ن،ن"لإلعرلبسهمنأ،ررلمر،

ألربيعوهذا،هذا.-سل..رهمناالرؤيىعيمةفي

تسر،ليالاخبزنما.به!همإيننسرنأميسهـ،دبلايوم

اليميسوأحىالح!لنلآن!تبيدرى!يواليوم. يريلهأسجشسر

الجور-عوجاءألحفلالكامحبيمنببقلم؟بفهـأدفيجنكيز

النذوريقدمون.حبتانهنا-شىء.اجفانبلاعينه

الطقوسكليحيونأمطريفامطريروحيمنتمتد
.*ااسبذورويمذروننجبرانةيكنوأنأسسنانهبلا!شدفت

الشجرهكلبسيقأنأثمريوأثمريالريحفييندأح

،والنسفوسضارعة.ثهسباريكنوان،الانسأ؟نانا:يعوي

مجطسروىعلتريدكللمطرساق"3جسممسيعلىيعدوراكضاأداياجو

من.حوليالاشجارعلك!لميبدوالذيماالطربح

عندادبهابا!للادهتموزيقابلأتيسى)1(؟ظلالالسنابكبالصخرعينيساحقماياجوأدأ"

بعيدهيهستفل.ادقدماءادصغرىآسياسكانالدواليأعراقيجشةت!"متجلقلبيالارجلبالاربعرأبطا

ساقعدىتمثادهيربسدحهـيث،ادربيسبفي.ألدفينةتموزأعرأققاطعا

اتباعهغنداوجهاالحميةتبدغوحهين.شجرقحزينهأشورءالقنبوءلىزيوسوقعشابيونانيراعغنهيمهضد)1(

والمدىبالسيوفأنفسمهميجرحون،وعابديهدمهفيسابحطفلرأسفأرسل،حيبهفيالاغريقبيالاولمبلهة3كنير

المخ!صب.دلالةقربانادماؤهمتسيلحتى،سكينهفي،فيهالديدأرتنمرائمنهد01الهيهوطاهـبهاضتطفهصسقرا



هأكا
7!لافمكلليلعمفاضللاعذرالنهدتمثالك،ياربم

كالقلعتلمحالرؤيالا.الالىشزأ!رأقكل.." ء.!لمتسى

غضبانايزبدبحرفى،القصابصاح،(ا!قه)عماللث،فلاحيكؤلتسق

وأحياناللا!وارطورا-،أ!بفلسينأللحمهذامن!ساقكلعإىثوأ

؟ماشدوأ،أوأه
سمعيو!ي،فنرأهيرورلوألنهدينلحممنأقطع

تعلو،أوتصمتأصمدأء-والاثوأل!،لنما!اللحم؟وا سمرما،أوإه

-الوردءأثقلهازيتونناأغصان
يجلو:أويغمضجمانيوالسحكينهلمسحستكونألاحمر،ألدمورد

كالحاتوجوهمنصخمدأيألاطفالدمآثارمن-..لساقكلءلمىشدوأ!

الشا!3كلارضحرلترالفولاذ11منالسكيذ4دمأثارمن
نبتهاتمشاللثلى،رب

؟ذئابمنحنتمدأى.ألعمالزنود!.لتحىفافتالرصلاةفاسمعه

المعملريحالبولطروعونءزلزالدمدمقهلبيفي.ء!الك،فلاحبلثولتوع

مندمعأى،شكوىأي،لعنرآيتندثركلبابلفجنائنءالبعلتمثالك

؟راىللأتزر-اء.أطفاليصرخقلجيفيالطفلتمثالك

نادباتعذارندن5نجمعايالقمريختنق!لبىفيألعذرلء.تمثالك

ور!لم!وتإىقلجيىفيتعبسالظ!!ة2وأ،برياالجانونتمثالك

ألقتيل،تموزيبكيناتينأمنتشارلارص،صهاجووأ،ألنش-!ال-"ألامزصثاللى

النعنز-منقامالعاررآلثعبيعلىتهبوالربحلث!وعيهأصستلانها

بعثاقدالعازر11)شحنوبصاصربحوالرأهانهديقماعو

يمشي.اويتقافزحيثالتترء!جملقدأواهعيباوو-،تسسهل

؟؟وكممنناىظلعاهنايهم.رصاصفالصبحزيتونهفوقصلباتصاب

..مصاصبةوواللببل.بيهالجتوبحالرتهزها

ساعه؟ميتتهدامتام-نهمجنو،الالافتمحالك

رأعه؟،ن،بدنعالعاملفتنكرا6ألاحمرءلثتمثال،رعبهاصن

؟مدعورأردصأثبوتروأوالموصلكركوكفيأسمع.يزهرماذ)1(أتيكأنه

خلتمة!الزائفالموتالنداءهذاكركوكفى
.-سمع

مثلهرائمهلحياةالمقبلالموسمحصادهذا

عاقبة.الزائعالاوالبعث:دماءومجرىوأشلاءنار"ال!-جرهلساقعلى)؟(ءشتار

قبله.منالزائفللموتأتيسرعايانحن)مسمارادقوا،ءحلبو!ا

موأليهنحق.الرحيم-المينلادبىتفي

الخمبسىيومجئناهمستتره)3(بحفصةعشتار

المساءفيالظلامولفني.أرادر4نرجوألامطارالتسموقتدعى

ألدماءفامتصتالرصاصهديرهـلىالعدمالىلتسحاقتدعى

الزهرتمبتيه!نو-صحراءأغانيناتعلو.دمءمسيلالشقراءءلالعذرعشتار

الدماءفانمماالقصاصأوأنهذأالمطرطقسءهذأ..صلوأ)

المطر.توأئمأ!اديناف!ياالحجرعصرهذا..صإوالم

السما!شلالردلر".الخلاصرنفأ،حئنانارأأصلوهابل،صاوا!

....000002ة

0691،،،0جئنالعدودعواطقسمهعوالدامي.لهتوزح!تحيببدلضرسماوال!شجرهأ

المسيح(حياهالذيايتالعازر)1(الشقاءوحبزفيهاالأسىءان

السمنتعاملهوونسخنوب.قبره"ن،يروينلوألدمع،لنمازأداتموزدمانبليةالبلالاساطيرفي)1(

بالموتفتظاهر،الفوضولوناستأجرهالذيانما،أعراقنالا،نفصد.شقلئقاصبح..1 ..لمتهيل

الذي)بالجيشتشهيراالنعشفيوحماوه،المصليناأعرأقنفصدبديينالبلعندوالحهبالخهصبالاهة)2(

ماشياقامثم،قالواكما(العماليهزو.-انما،لاأطفالنل،زضجر.تموزحبينةوهبإ

.-النعشسقطحين1(0قرابيناكركوكأطفال.الموصلمذبح!ةشهيداتاحدىحفصة)3(

ححف!حححيح!!ه2ع-7--أ*
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ط!؟بي!هل!!ب!جيل!-أ:--:/-..."؟،!8رلم؟!9ت++.:-ا..-!ءة.ة..:..قي

4-.-ج.-ث+ولا.؟-.بما!نننه!ضأ؟!طخه!ا؟ألبيزا-قغ!اا!م!ضنجظ-أ.--".....11 -.-.ا.:...ء..إ:..-ء:ا..ترا-اأ.---:ا+-.....!":اإ..أ.-..-:ااا...:-ل!.اذ-وحلأا..-

!+،أثم.ب+ا-؟!اا

-.-ط+شخمة:-بز.----....-!.001ف-ا!حع.!-ا.-.ا-...-.5..1-.ت-.+،ء--.-00001:-ا..-!...--ا.-.-.ة-ا..*.؟...ةء-أ.ت.-اد.جب.-

معنا.طبيعيبشكل

هودالمقلفكرنارك-الملاسيقرميد!خل!!ابيرهىلذيصح!للاديبالالبم!والىوصماا3!طل

لىلاد،برجوزلاانهووبارىميماوالاجابة...؟وحسبادبهبسلاحاك!اشربءرولمم

سياسية،كتيبرناردشوراصدلقد..وحسبادبهبسلاحيدخلان
*!*

إتوفر)مدلكولكن،السماسمةالقضا،،منكثرامسرحهفيوناقشي
......ماولعل،الهامةالقضايامنكثراالادابمنالماضياعدداريبر

فىذلكرعداش*ركثم،الساسةفيحدا(لكثيرقرأانلعدالاله
.....-...تحملالهاهوبهتتميزالذيالخاسالطعمذلكدائماللادابيجعل

صفوةتحمعكالتوالتيالعماللحز!اساساكالتالتىالفاسةالحمعمة....
.......وهوالمارىءلحيحس..رائحتهوتحملميهلعيمنىالذيالواقعلون

وسيدنيول3ولالكبهارولد(مثالمنالانجليزالسياسيينالمفكرين؟ساليباختلفتومهما..مشاكلنا!طهذهانسطورهابينينتقل

للثقافةهـبرةحامعكأالهاليةالعمعيةكانتلقد..وىولماترس!
..........وفيهابماحياتنا:هووالاساسالاولالموضوعفانالمتفببرو"ناهجالعرض

اء-افتثم،الاوروسة"قارةوقدمتها(لاشتراكمةنثرحت،الاشتراكعة
....،شاملاجتماعيتغييرحالةفيلمرالفترةهذهفيونحن،مثاكلمن

هدهوفي...هامةتفمسبراتممواواسةحرجتالاشراكيةالنظريةالىيرسمحتىويمتديمتدوانما،احدجانبعلىيقتمرلااكغييروهذا

الاعمالفياجيا،يرامعواششك...وبرزشوبرناردتربىالجمعية..جوأ!بمنفيهمابكلنريدهالذيالجديدللمجتمعشاملةصورة

مواقفاتخادالىودعاهم،)!موتنرح،فمهمخ!...السياسعة
.....كذلكوتتغر،يتغبرالسياليالمجتمعوشكل،يتغيرالاقتصادفشكل

وغيرههويركعلىسارتركانهذهمنوقريس.عقصرتهمعتتفقمختلفة
...العورةعنتبحثالحياةجوانبكل...المراةوضعويتغير،الثقافة

المارذين.عصرناادلاء.
منء.عليهاتستقرانينبغيالتيالجديدة

شعرتلقد..؟زهزكمقالقراءةلعدالانسانلهيشعرالذىفما"
..المناقشةمنحفهياخدانينبعيالموضوعاتهذهحوليثارماوكل

حصلكلام...القافةوغالتالوزنعنهاغا!حمملةقصدةاقراانني
............معركة..المعركةطليعةفييقفالعربيفالمفكر،الصريحةالصادقة

هلولكن..شعرهافينازككلماتحلاوةف!هاكلمةلكل...عذ!
...سارتريقولكماالمفكرودور...العربيةالحياةفيوالهتديلالتغير

ناتعودتلقد..كلا؟.فيهماوتدءم(لمقالتفموضويم!ذلكوداءا!بمءوتسمية،الفكرةئطتوحيهـللغةلان،اولاالشيءتسميةهو

ولكن..اوضوعمةوالالوضوح.نفضالادليالنقدفيمقالاتلنازكاا...
......مراضطهادعن(حديكتبانوقثل...حقيفةوتجعلهالشيءهذاتوجد

علىتعتمداندونالشعر.،"لموهشهاتكنفىالمساسيالمحثفىهىها.
..-.........انعسهمالعبيدبل،مضطهدونالهمعلىاليفكراحدكاقما،العبيد

واضحة.موضوعيةدراسةدلالثاءا!خا!ةا!ةفانولذ!ن...ذلكفي)مكرونيكونوارم

ا!توتثمراتمنعببرااوسكراباؤلالعروبةدت"نازكتقولالناؤسةفيوالابخهاد،جبا!اعلىتنعكسكيرةاخطاءالىتؤدي

التيالشجرةفضيلةهوالتوتانذلك،الروحنجتفاهذقناهانحنلووالوصول،عائبةتسميةالالثاءبسميقعلىيساررالصادقةالصريحة

ذحث""الاسلوىلنفسىنحسرفصعلتنافهىالعرولةواما،تسته
....-....الدقيقا!تحديدالىبها

ومن،وبرودنالناوتفسروتحمب"تعدينالانهابهاونلتصققوميتناعنعنالملاقكةنازكمقالهوالماضيالشهرادابفينلتقيماواول

"المحعاةتستحملدونها
....،اعتقدفيماالعربكاتباتكب!ةهيونارك،والحياةالعربيةالقومية

اقول؟نيرمكنلالاخرهاولهمنالمقاليملا(لذيالكلامهذامثل!ازكقرأتهااتيالا!حاثومعفى،ادعيرعلىؤادرةمآملةمثقفةفهيلا

.."الرومانتي!ةالقوممة"او"الخ!المةالقومية"مننوعانهالاعنه
.......فيقديممقالسوىالسياسةفيلهااقراولم...دبية1ابحاثهي

دعاةفيالالحديث1السياسيالفكرتاريخفيلهشبيهيرجدولاا"قسالا!ا..."ار!ربيالمجتعفياضجزيئية"عنوانتحتالاداب

القرنفيظ!رواالذين"الخياليةالاشراكية"او"الفوضوية"الادابنشرتهافيالمقالهذافهوسياسيبموضوءيتصلالذي؟لثاني

بطريقةللناسوالطمامالعملوحق،بالعدليتغنونوكانواالماضط.الماضيعددهافي

خمالعةدوسائلالاههـدافهدهتحق!قدطالونوكانون"ومانتعكمة"
....."......ا..رالسمياسةميداندخلو(ؤدالعالمادبراءمنوكثربل،ادباشامنوكثر

علىطرالبماسطسة)اللالعردوعنمجممعو"حتريقوممهيوسعائلهمولذارترا"الحافرالمصرقفي،كبيرةهثماركةالسياسيالصر؟عفيوشاركوا

....كولنيقولكما،سياسيةبمصطلحاتنفسهعنالانسانيالمصريعبر

للعمالملكعتهعنيتنازلالمصنعوصاح!،حقهللفلاحيعطىفالاؤطاعي....
........اوروباشبابمنالساحطينالمممعيننرعيمولسئ

-6عكصفح!ةعلىعلىالتتمة-موجودةتدقائيةمسطدةالعربيةالقوميةانهونازكمقالوخلاصة
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تختارانيجبفانها،الماديالصراعالىغرائزهاوثسحنهابالواثع-.-!-.ح-

ينطبقلاعلىنىشعريانذفيلعيشبى،ابالنقالمعنيالموت.فايربم!ندحدلكامرلعويىلبينو-!ك1!هط0

علي!اـلاحجاذيالمعطياحمهـعبد:،قيهم

ا!صورةو(ن،(لماديللواقعرفضالرمزانالىهدامنوانتهى

تجريد.اذنفالرمر...الفكلةتستدعيوانماالواقعتستدمميلاالرمزية***

اننيالعامةالدلالاتتتبنىو؟لاداءالتفحدبرفيطريقةفهوالفولحلوراماالسابقالعددقصائدبنقدخاطالادابنحتر.نهالذياوقالفي

بواسطةوافكاره(لشاعرمحواطفوتنقل،الماديالواقعجشئياتخلح،هماالعربيالشمعرفيالحدبرتتصير19اساليبمنلاسلوبيناشارة

..يقولحينالشعبيوالشا!ر..الدلالاتهذهضرورتها-منالرغمعلى-لانتارة1هذهجاءتوقد..واورمزالتجسيد

الجمالءننيلكن،صعبجمالاناالمقالصاحبتمنحلمالاسبقالعددقصائدلانربما،مقتضبةسريعة

(الاحمالثقيل)تجيلوشيلنيخزاميملوى...الافادةاوالاماف!ةفرصة

معانيهيجسدوانما،الواقععلىذاتيةدلالةيفرضلاذلكيقولحينهذينحولللحدبرث(عود-السابقالعددقصائديديوبين-واراذي

كملمالشعبيالشعرفيالجملفصورة،دلالتهاءلىمتفقصورفياحدهماعرفشاءرانالسابقالعددشعراء!جين،اكهرباوو؟ه،بمالاسلوبين

الامبلىالح!ولالقويالرجلعلىدائماتدلالشعبيةالاشنعارةفيهيوعرف!،حاويخلبلوهو،أشعءرهفياساس!ةكاداةالرمزباع!نماد

..الفولكلورصوركلوهكذا...امثلكتثمكلالفولمكلورقيالصورةقينية(لغزبرادائبةابمحاولا.تهالاخر

،الماديالواقعاحترامفيجمهورهمعيشتركالشعبيفالش!اعر..مجاهدآالمنععبدمجاهدوهو..العربيالتعبيراشكالمن

ؤالصسودة..(لملموسةبصورهالضفكراعادةفيمهمتهتئحصرووالتعبر.والاحساسالتمفكيرطرقمنكطربرقنيننقيضطرفاوالاسلوبان

..للرمز!ناقضاسلوبائنوهو،تجهـميد(نن(لفولكوريةبالنسبةدلاتها!أقعيفقدع!ماالفناناليهابربضوشيةاومر

رئيسيةكأداةضروري/كلامنهمااننجد،التناقضهذامنوبالرفيممنالفنانفيقف،ؤكرتهنر"ضمنانمحنالواقعيه(لصورةوتعجز،له

..المحديتالعربي؟لشعرفيالتعبراـدواتمن؟لر:لة..حاتينفيي!لعثوهدا،المتعاليا!رافضموقفالو(قع

،الرمادياللونفي،الصفرنقطةفيالاننفسهيجدالعربيفالشاعر..الثورةحالةهيالة"نيةوالحالة،الهروبصالةهي؟لاولى

يغطيحيثالفجرمن؟والليلمنكانتانيعرفلااقىاللحظةفيا!رنمنالثانيالنصففيلمحرنسعافيالرمزبةالحوكةنشأتوقد

الشاعريستطيعلاوحيث،والنهارالليلمملكتيفيشيءكلالفنبابانفسهمالفرفسيمنالشبانوجدانبعد،الاولىللحالةنتيجةبالماض

قييقفنه01.ويحلمويظنويحدسيهجسانيمكنهوانمايرىان..)هسرهاولمبررهماهناكليسواقعفي

فجائيا،تقوموقمةفجائياتهويهاو)يئيتوسطالذيالضيقالشريطتعقدكانت(قيالقديمةباإ؟سساتالفرنسيةالنئورةاطاحتلقد

جاءتوانماوتدرجاتطوراتأتلمفالنهضة،صارخحأدموقفوهو(لله،؟ارادةشيءكلوتبرروالغيبوالطبيعةوالمجتمعالانسانبينالصلة

يبقىولاءلمهاالقديمة(لقيمتهوتالثورةوفي،ث!املاوانقلاباثورةتنغرتمالمحسرعانالفر؟غتملأانتستطع)مالىءد،ييةالمؤسساتولكن

الجريدةالقيموتشرق،معنىبلاشووواءجثثالاالمعركةارضفيمنها....الحربواءل!نألاسوا!وفتحلملربحاداةضهاوجعهالثورةلمبادىء

مفترقعلىالواقعيةالصورةان..اسكالبلاالعسبانفيمعانيعنممكناإبمنلمالخلاصولكن،الضلاصعنقرنساشعراءوبحث

مغنيايكونانفي.المرحلةهذهشاعرففرصةولذا،موجودةفي(لطرقالسبعينيةوالحربنابليونهزيمةتر،ننهمفقد،اثورةكاايجابيطريق

الصورةلميسالمرحلةهذهفيررتوقففالذي..ضمبيلةجدرومانتيكحباالغيبالىهربوا..الهروبالاممكنايكنفلم،ممزقينمرضى/ائسين

لتعاءغنائيةقصببدةعنهاتعبرانمناشملو؟لفكلة،(لفكزةوانماوالخمربالافيونو(حمدوهابرالواقعالانسانتربطا!تي(لحواسواص*!روا

هـوالفنانإقولونالنقادبعضكانواذا..م2واحتربحبالواقعاذالانه،البعيدالثرقفيائحالمةالاصقاعالىوووربوا...والمرض

بالئمب-قىيتحققمااصدقيتحققالقولفهذا.العالمبئاءاعادة:الرمزيةالىوهربوأ!المحامهيةلملغابة،الواقعهيباررسكالت

..العديثالمعربيللشاعر،بهيذكراوبالواقعالانسانيربطماكلمن(لصورةتجردحيث

الر.باضيمنبالاقترابهطالب،شعرهفيالعالمبناءباعادةمطالب(نهاوردتهـاالتيوالمشاعرالافكاررى3ذالنفسعاىيعيددليلمجردوتصبح

والعدد،القضبةفيلديهـماممثلا(لجوهرمعيتعاطناللذينوالفيلسوف...الحياةبصوراصطدامهااثناء

..الرمزفيالشاعرلمدىيتمثلوالذيو(لمشاهدالصورالافاز(ءيعىصهمايىحهلهرمزهيختارالشاعران

والتقشدوالصورةالثمكلاسرمننتخلص؟لثورةوفي،ثائرانهداتيبمقياسذلكلممعلوهو...واحاسيسايرحاءاتمنوالمواقف

علىقنحلقحريئنالحظ(تمنلحظةابهرفيلصنحاننا(ي،والعادةيهاكانا!بساللشيءالموضوبمبةوالقيمةللكلمةالسابقلمعنى1ؤ،محض

فيهاونفتشف،الاشياءبينجديدةعلاقاتونخلق،الكليةالحقائقطكوكانهما!ماينتعاملهووانماالرمزيالثماعرعلىاحمترامهمافرض

وجهاالرمزمعنصبحاننااي،قبلمننحدنشفهانكنلمومعاننامكانيات...لهخاص

...لوجهيصوران.إرربيكنلم"البحرية(لمقحرة"كتبعئد"افاببريفبول

الرمركانلقد..العربيموالرمرالاوروبيالرمزبينفرظهناكولكنبالمقمابريحفلشاطىءعلىالناضججسدهاتتأملطاهرةصبية

ارمزايرلنشمأبيئما،(لمغيبالىالو(قعمن؟لهروبنتيجةالاوروبيارادوانما،القصيدةصوومنيظهـوكماالربيعا.ر،ممنيومظهبرةفي

-.7المصفحةعلىكتتمة-تعتكتهـما؟لمةألقةالصافيةالروحانمؤد(وواقلسفهةفكرةعنيعبران
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ا(:تاءوؤلفاننبرمكلأ،المصىبهداالشعراربيد.غامرةتمرإة

أتقهـر!اهما،نتىتيتةطاقاتالىتحتماجالقصة.50و

،""أ،ف،قالح-،ةقجمماوالمفارقاتالسزئياتركاممن"حدلملأاي))ءيىالى-لفضفصفا

وانمائه."الكلي"هذااعدلاءءلىالعملثمومنماء!لاورال!بنمحهك!:رلم

--(تالافضميرفيجدرياتطوراتطورقد"الكلي"ان،حها

.إصا"كانالذيالافسالكلاسيكيالمصيرذلكيعدلمافثا!ع!**

محو-ئعا!ينطويولك!ه،صغيراحدثايكونقدانه..ئمالقدالفنان"الزقاقنها/بئ)):هيقصهىثلاث"الاداب"منالماضيالعددفي

ا"دتانج،نللاستاذ"ءماويةوخيط/يزةفر))و،حبيبفريدبلاستاد
همكبالفنانلدىالنافذةالعمهقيةوالنظرة،انسانيموقفعنالتعبيرلا

ذلشكتستكذ!فبانا!قمينة.البيكالرحمنعندللاستاذ"اخلاقم!يزانية"و

تدللارو:اواوون!ى!داءةؤ!منيمنحيبالاشاذود!ل-فىلاذ)ا(الحر(ل!امحي))ر،سلوبالاخدثمرةالاولىالقصةكانت

اقلااءلى،الاخيرةالاونةمي،من!لاشيوعاشاعافياالاسلوب
ه--ذامردهوالادء،نهذاي*ونوؤد،الغربفياوعندناورورربىلم"

اريا!ك!!.عزاممونولوجفيصبهاافنيالشمعريةاللغةفيالاسراف.وشعراءقاصينادبائئا

ذ،(.!-قي"!"قصؤفط.الحالواقعي!منانما1،المصدر،،منألاالمونو!وج))"نزمودجااعلينيعرضانحبي!بالاستاذحاولولقد

(لادابوفي،ارمربقىفيقيلمنإناهاقرأزصصفيةمث!به"الرةلمقبطريقةالقهصةبطل"عزام"نفسيفييرلعتملكانالذي"الباطن

اور!!رووفحمسوغاتءقن!م!اءل(ن!اا!حق.والامرييةالاوروبيةةكر!الشهالامةفيالا،ابفنيالنجاحمنيصبفلم،الحرداعيالة

؟الاخرىالادابفينقرأهاالتيتلكوبينكتابئابعضقصصبينابقفيالئظرامعنمااذاحتى،وهلةلاولالمقارىءتألرالتي

ر!3!(،(لامرا!كألا!ا،(!غرررةالادابفينموذجاوفحانمثيلاتهامنكثير7فيكما،القصةهدهفيانالفى،للبطلالنفسي

ا)كأ!مصتلك!و،عندناالقصعيةالكةابةمناولونر!ذامقارنشهالكونكريتيبمعضاهالفنيالبناءرهقمن"التخلصحسن"فيمحاولة

امرإبما،في"الناشزالجيل"ولكن."النانتزالجيليكتبها"اقي..الاصيل

إ،يمنما،وتفا!ةمهءيرهوتفاهة،حصا.نهتفاهةشعرالىج!ل،مثلامحاولاتمنفصضفيها-الاقلعلى-اوكثيرشعرفيهاالقصة

مهمطإحكلمنوإحرج،لثيءكلعلى"تمرداىفاراد،ونجتهبه

اكلمتنهزالجيلهذاابناءمنؤهناك،ذلىنمنباررغمولكن...وفوط.هز"إث

مضمررموؤفالى،اجيلاذلكلمشودالذيبالعبثا!شعورمنخرجمن

ب*:وان"بارث"كتبهاالتيالقصةذلكومثال.كثراتزامافيهاخر

.الادابمنالماضي"ادار))لم!دفيقرجمهاوالي"ارادة"صص

صلالجباركاءيحسهالذيالعبتمننحنفأين،حالايمة،وعلى!?م

.ليشدانرنجبغيالعربياجيلتاى؟الغربفي"ترلعبتعاىشمرحسهالممهماسرر!

ا،تة-ورياإتمردالىاسيالاصهذايئجاوروان،

..الاصسببللم

!يركوناني!نبغيمااو.."وقفناهوهذا

أ)وعزا؟قافيو*شممببةو"دورلعمثانعجزفتقدترةماصالةواح!ساورموءثمىلم؟سولذبح!ىللإلواثا

زه!التىينة"ثخءعاىتصدهطيب"محاولاتفىيعكى"عزام))ارىالملاقيئلزكثفشعص

!.الداخلىالمونولوجهمساتعنها

مسؤولا!كانالفنفانوارو!ه!-في!:

،-،**

!!صةوي،اا.اكس!ارج"نلىلإستاد"معاوقي-وخيطؤريرة"قصةاما10.-كا--للم!ا

منبالاضمحدطدت!شعنيرتعاني"فىرقر.ا!دءلكاقسوةنهجلابرولتحاليدا،نهحدمالالي!د!!-؟لمئبممء-وا

..رر-:بء،و)فيدمم!ببالقاسببةالابوةنظراتبسببقلإهاو،أكليؤرقهانج.-لألسه!روا

.وباخرىبطررقةوكربهاكبتهاعنتنغسىانتريدوفريزة3لم%لمصلا:-،إ

يسابررانورحاول،لفريزةالداخل!يسةالمحاكمةالكسانالاستادويتابعسزر"ت-

.-8سر

تخ!!عن1"قأقضلى،النهـابركأدي،يجدؤلأم،المحاكمةهذهتطورخطهـالد!ت!للطإعةاتجال!المك!ب

فريزةقدؤمت..الويرفيوهيفرضاعلهاالمفروصالطويلوالهالميم!ا-.لؤزبا:
.تناماناستطاعتثم،السريرخارجالطويللالسروالمم.صص

-؟7الصفحةعلىالتتمة-.ابإصدت-المع!كأتلروديمالهـشتى
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الفكرهفيالعلميةالقوةصرعى"نتركهموهبم،اء....و.

تأ!لقد"نازكماتقولهالاحوالمنبهلدعدنيلحاقهـلماميةديمسمعدصرصصهـا5!-21الصفحهضلىالممف"ور.ئئمة-
..الالعأثتتمه

(لثييالشاسعالحيدجلةاغرقانبعدمدينتهاغادرتلىيقة

كاهـ!ه!هه اشدتحنالصديقةهدهزالتقما،4591سنةاسرتهاتسكنهنتههيح!55ص!

المنطقةفيعششىالذبمرلفظيع1والبقالاررنالماءرائحةالىالرضبنمنالعا!في!جدولىوساذ!بسيطةالوسائلهذهومثل...

"0بالئهرالمغرقة!تولستوىوهوواصدنجبانياشتراءكبسوىينفذها

فومية.دكونالاوئم!ماتكونلناومرررةقومبئاان!!ازكياعزربزتيلافما،اليوملحه،تنااسالاتع!:رالتي(لالسانيةقضعيتنافيالامرنفس

"العحة"لا"المرض"قوميةتكونبذلك(نها...."ا!سنا،فيوااليق"فيءليصحالمخيالمجرديكونانءمدولاالملائكةنازكبهتنادي

اننطالبينبغياننا..المبتكرةالخالمقةالحياةلا،الجامدةالعادةقومي"ليسا!ئكةاذأزكتقولهما،الحام!والحقائقالعإميالشرحمنشيء

لئصئعالقومياحساسنافيوطفونيراكدرو(هوكلبتغيير(الحوامعلىاكتورا!ثتزكادهكماتماما...دلدءنزبرادةو!العاطفةصدقالافيه

البناءتقتضيعريضةمعركةفينحن،الناضصجالحيالمعنىمنهلى!لاودءوتهـبم!لعدل!مفيا!،طفةمادقكبماالما!طاقرنافيالخياليون

تذبلانالمم!نفمنبوضوحطريقنانحددلموما،!لجوانبشتىفي.له

تماماازيلتشعوباهناكاناقولانوأحب...خطيراذبوب!ؤوميتناومننفسه"نزالتمواطنعندالابدر"ي!!تكونالعربيةالقوميةان

عددابيتهمانالمعروففمنالحال!بونالهندابناءاما،الحمرالهنودهضلمنظلاعقيدتهعلىتلقىالتيالطروفجميعالخاصواقعهومنعقله

الانجليزية،يتكلمون(لذينهؤ!ءمن،المثقفينصفوففيوخاصة،؟بيرأفيلانها،وريزيلهـ،الطروفهذه،ءإقث!انهيالمفكروم!مة،التذد

...ايرفاا!جببزية!لموداصدورهمفيانبى،ا!جلتهزيئررهـولتةرونو/يغ3القوهـةكانتولو،عميقةكانتم!ما،مفتعلمةءرضيةظروفمعظمها

ويرقغيتماماالهندشخصيةيخلعانرجاولكانالاست!مارلانذلككلا!!صبنحنلنابالنسبةاصبحتلمابدبرهيةالحدهذاالىالعربية

نحوناضجةخطواتتخطووهيالدمامعلىتقاومال!ئدولكن،عليهامن(لعر!،القوميالشعورأصالةتكونقد،نخوضهامعركة(عصب

الفعاول.ا!وميةششصبمهااسنعادةفيتقفالتيوالعقباتالمنتدورهذامظاهرولكن،البدرهيةالاثياء

(لصم!اسيةنازكثقافةاناعتقد!أنا،كلهذلكقلتقدخت3اذامعنرةوواقعبإسيوا!ءالىتحويلهعلىتساعداتيوالوساؤل،نموهطريق

وليست،الرقيعةالادبيةثقافتهابمستوىيىصتالمقالهذامنظهـرتكماالسياسبوالموفف،الاتجاهلى"ذاالملائما!قتصاديوالموقف،اجتماعي

...باستممرارايهاتصلاننازكمثل":!عةمننرجوالذيرلملمسنوىالافكارهده.3ممل..المجشمعلثقافةالصح-حةوالصورة،الخارجي

رائعةعباراتمنف!بهابماالقلبتبهجالقووربمبةالىالخياليةدعوتهاانالاستعماروقفلقد،يدرسهانالمفكوعلىطينبغيهيالاساسبة

الاستعمساراعوانووقف،طو/ليوقتمندالعربيةالقوميةوجهفي

ا!إةدارمكئ!أ.العرلةالمناطقلعضاللو!فيمشكلةرلمجمالاستعمارانحاول

هـميالحس!يه(لادلعا!صم!عكلهبرورهي4(لسحمكاس،ا(وم!لعس

كما،ا/ضا(لدئتكأالاقلماتمثكلةايضاوبرزت،العربيةالمنا؟قبعض

ابىر،"ياتمنبدي!هية،المتناكلهدهكلمعالقوميالشعوريكونهل

الجدلدانتاجهاصنباقةالعربالقرأءألىتقدم:..............

:الالتمثماراولىعةالروأجفيألورإل!بقمالركمربالذىلعيشيادعااجردفاثائيةس!بجةهواو.؟.الم!لائكةدارك،قولىكما،ايضا

..الىتحتاحفالسلة...اءتقدفيماكلا...؟االعربيةالارضفي

ا!رنىا!ضقفيا!أرةة!يرص-و!تعميقها،ف!ب!،يتشككو!منلدىالعرب!الف*رةلضوفحء*!جهد

فرانكفورتهئري4ؤلمو،مطلحات1،5توحيدالىبحاجةنحنوكم،بهايؤمنونالمذينلدى

ابرياللهعبدإجم!ديرةإوالقوميةا!مربب4القومية-دادينبةباكالمص!بروصدة))هيالعربيةالقوميةانالىقنلاوصدنا

(رياضيات)الحلعنالمحث-انواستصنا.."المحيطالىالخلجمنالعربيةانطقةافييعيشون

ابراه-ما!دصلاح(ش!رةالاب!وسغابة-صحصح!هطميمفهومانهءلىوندلل،الجميعلدىالمفهومهذاند،بر

حربحوربرف(مشورتنهعر)""ببكلعدارى-

ا!م!-!حسين(!ص!ايام!اكانت-فلما(لافليماتتنير!ااياالاعنراضاتبعضنذيبانبذلكلاستطعنا

دنرسالءكدسر(!صة)قيبنر--ةال!رببالقو"-4بينالارت!باطفكرةندعماناستطصناولو،وهناك

ريلمأهـامه(قصة)الهيرو!بنثمن-ا!ب-اهواقعمنوجمعنا،للمجتمعصادياقةتنظيم3،ا!شتراكية

نمومعا!لاتسحتمقيممالحدنرتبمهةوءهاالعربيةقومببنتناارمايث!تالقومي

وكتالمكتبات!بخمناولبهاا!غنراضن!يربانلا-غطعنادلكف!اضالو...العربي(لاشتراكيالاتجاه

0913بصبيروت-اخشرإالحياذصكتبةدارانأي..اولازالخب!:يقودونالذين(ديساريبنبعضيتبئاهالذي

02دلك.وبعد..شيءكلعلىسابقي3ا!شراالا!هإديالت!نطيم

931س.تلفون،ثابتبفاية.لسورياشالىعف!رةايانبالط*ع..الطريرقهيالعما!!وصدة،الانسانيةفالوحدة

الم!حرفينافضا?لىاتستطيع!نواصبلةقويةكانتمهماعلمية

،احيجيحييمماقدامهمتحتمن(لارصت!سحبالقوبةالعاميةالفكرةولكن،والمغرصين
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لينائث.ناريدثفيالتسجيئؤرشتحقلمماوانه...ريححفنذكتارتالقومييننحنؤءليباينبغيخطراتمثلالعلعيفكرهالشدوولكنها،حلوة

اديببين؟لانسانيةالعلاقةمننوعوهي،"الادبيةالصتاقات"ظاهرةوالافكسارالعريةالقوميةبينتناقضايان...زتجنبهانالعرب

بالعمئؤيتميهثاناثنيهتغصداغة،العصرووهمالارثوهمعلىتساححواخرهذهاعداءيتسللثهايثرغوحو،القومي!غالغكرغعلىخنرهو،العلمين

تاريخوفي،الاديبنوسفيهامغكثدإغاشياءكملفعلىتساهدالعربيالقوميالمغكرضاغغان..سهيواايمانابهاوالمؤحيومي،الغكرغ

تاريخفيالهياواتابرزومهإ،ايقحاالبنتهإغالنغسيوفيبل،الادبهذامسئوليغنسيت!لاءما)رزظيبالقدروتنضحترتوعان،:غيالسياسيغ

كاثت؟ثمرتالتيالهتاقةتلثنعيمغوميحائينكسيرانصراغلةلينان.جداكيبرغوهيالمذكر

الادببمالتاريخمصادرمنهامادصدرايحتبروالذغلجبرانءهإنحيمغ،الحينتقيسصيدعنادرإ-رسهـيحعللدكيوربمكالذلكبعدنلتغي

علىيعتمدادبياعملاذاتهفينر،بالمك-كفركما،المعاعرالعربي،الدينتقيسعيدموتهومؤسفاخبرابدايتهفيلمناإقدموالمقال

لغتبرانالحويغغمعروتهبسقها.عيمغمنهاتمكواليالحيغالحراسغاللتروصللأهاسيثاموغغاالعربيغالحركزمناءفبدسعيدانوالواغع

فيواصداغبوهي،بميلتبرانصحأغغايحماوهناك،لهالنحاحنثواهـمهمثوات،بيعشرسهـصحعالدكيوريحددهياالتيالغترغتلك،حياتهفيالاهثرغ

ولقد،شيءالماديرة4جوأفيمنؤجمهاولضمى،وروحاز"تهعمقهالىحبمنوهم"السوريونالقوميون"همالعربمنجماعةجانبالىوقفلقد

بالغهايكيهثمحتعالثميلاأدبيا)وناأ!لحرإجقرانمنرسائلىلت،بغيتمادووغغوا،وسلو،وملاوكارهمعنيعا(لناهإيةالحركغاتشزرواالذين

فوياذكرهااناحفيالت!يالثاغثمنال!ذوياما،والحبوالمرارووالاسإلوتستاالذينوغظ،ابيهاوالا-"ءغتشويهـهاوحاولواالعربييغالغوميغ

س!بلد؟لفاناتمنيوانا...ال!وين.فقيبسعيددربربيسهيلعلاقةلايجكلرالسياسيالموقفهذاولكن،الإلكيعدنانالشهـليدباغتيالايديهم

ا!رجلموقفوومسر،القديمةقة"ء،3"!ةبمبه.بستة-بسعيدعنكتاباا!ديثالعربيألادبتار؟غمنا،رينتقيسعيداسمعلىيقضبمان(بدا

وسووكهوقهفيالدينتليصعيداننححولا..حياتهانثرفيالمحهنرأحعسرحياتهبحضإلهوراتلغد،يسهننحكهمكاهإشكدوغتالادمثهذافيفله

العصهيية.قىالككرقحياتفيالكلئةمآسيمنمأساغيعتبر،الايووالقصدثمنعددالهلرأتكما"العدونهنعإ"رأسهاوهلى

الرئيسيوحبو؟نهمحهحالحينمحييالهريأةبهغائنثذلكبعهنذيغيذىمإاء!اسلوهثوءهث،كبيركموهبغء!يكفلهإالحفيوكوبمو؟نتاعهإ

وإحمل..."والعادةالعقل"؟لفرعيوعنوانه"الوهممنجيلتحرير"فيسهيلالد3شرويحلل...ا!لإفكيرفيخاصةوطريرقة،التعبير

فمحيي،السابغغمغالاتهمهإكئيرفيعرةناهكراالكاتهإكابعث(لمغانيهلىءلمنوسنإيغل،مميدادغيغاتصليلاالديبإتغيسعيدسىا"ععيمكاله

اسلوبصاحبوهو،الخاصطممهاتهلكالمءتميزكاتبمعمدالدينالقومييناحضانفيسعيديرتميانقبل،الدينتقيبسعيدفويةعلاقة

/بمتفيولاصعبةافكارغماريخوضاصضاوهو،وجبويةاقيكارفيهاتيالرلاؤلتلكالحديتادبنافيماقرأتعئب1منولعل،السوريين

الي!ير.بالغينفيماذذكرءلىونغرتادريعتسويلسحالدعإتغيسعيدتيادلها

محخصهاوالا،-كتبهماكغثفيصارفى!مأيلحمحهرالدينمحيي

نغسياقإدفاننيولذلك...هاحغكثيرغاتإياءالكاترتهذامنانتظر

.الحادلالمناغشغيرستحثثانهاظهيماحولبأحدغلمحاسبتهمندكعا

نجدفاصويرلاةالمقادمناوبمامننامحمدمادلمتعناسنثفدنالمومالاعكل!مامحييودالدينولكنناالعيأههكئبسةدأر

بديهه،تحىولاخرهالىاولهمنالمقالدارلقد،الاطللاقعيىشيئا

عنالمقالهذافيتبحثانوتحاولى،القراءمنعاديقارىءاييعرفهامسشسوراتهاصنئخبةواكأزازفخربكلتقدم

لعالت(قد...ذ!كالىالوصولعنةخعجزء!رو-ةاساسيةقضية:الرائعةالقصصية

الالهانا!التىإ(روحاولت...؟(لكا.فثوهـتييح!جيثتانرممإ:نفممإ

أنجناءنحنبنايتصلالامرانوظننت...اج،بةأياجدفلمالمقالمن

له3مشالراورمةالىالجيلهذااحوجوما،المجد)بالعربيالجيلألدينمحيىلصبماح(قصة)الجيرانبنت-

الدينمحييلصباح(قصة)بالشملحصر-

الارهان"عنيئءلنىسوف(لهاتبظننتم.المرتمعمنوموقفه4زماوضريبخيل(دصة)الأزرقالمصدباج-

الكافبعذروايس...الجدإهـ"الا؟ه"ن"وءطالجمللهذا"المفقودعيشيةابولنعمان)قصة(واهيفاء-

...بقايااوبقيةفهئاكبعدت4ر"ءقالىانا!الاخرفيإقولانهالمصريلصبحي(قصة)المحرمةللقبلة-

مشكدة..كاءدةصفحاتاربعفي،قالىدلالمةهنادتكونانبدفلامصطفئلعوني)قصة(بريئةضحية-

كاىووإمةكأيرةاشياءالىتنت!؟!الههـواناجعلهاار؟ني"العادة"حورأنيليوسف)قصة(الارصحين-

صنهمنيت!لمجي!نجدالعامةالناجب!ؤهن،لهايئمرضان!نبغيصباغلغسان(قصة)السمماءفيثقب-

المجتمعتقيديرة3عادةوالزراعة،صناعيمجتمعالىرراعيامجتمعا

تقلبوهي،الزراعةتختلعنجديرةءادةوالصنارو،خالبراتقيدا0913.بصبيروت-للنشرالحياةمكتبةدأر

السالطةونحول،كلدإضةالىافريرةاؤكأخول،وادعنطافىعلىالمجفع.3931تلفون،ثابتبناية،سورياتنمارع

والصحبثغوالراديووالهتامحغالمدرسغالىوالكنيسغالمسهإدمنالمهبويغ

الواقعية،منقريبايصبحاأيالروحانتيكيالحوححعلهيوتفررمؤ،والكتامع

المرأةوستحرج،جديدلوعمنومعمويةمادقيروثساكلفيسيعريلانه--
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لفهـرية،4الفوضيهذ.منبكثرارقىشيءلهومحمدالدينهحييوالحياةالعملالىالزراءكطالعالمفيوالماديالمعنويحجابهامن

ونجاهل،الكاتبفيهيعيتيالذي؟لواقععلىالغريبوالاستعلاءيتغيرذلككل...المزوجو؟ختيار(لحبحقلهاويصبح،الطليقة

المفكرعلىيننغيواقي،الوامعهذافيتتحكمالتيلحاسمة4المشكلاتالكاتبيديرالديالجدربالجيلعلىتأثبرلهذلكوكل،ويتبدل

محيحة.ت!مية".نسمميتها"و؟كتشافهاعلىيعملانالمخلعياثر؟لكاتبي!بعانالمفروضمنكانوفد،"الوهم"منيحررهان

الفرنسيةالازمةفيلسو!نيكوالوفعنبمقالذلكبعدنلتقي؟لتبمالازمةوسر،الجديدالجيلديللم!معالكبرىالعاداتتغير

المديقوالكاتب،واجتهادجهدالمقالوبر،شكريغانيللاستاذ0.اللارممناسرعلانهام؟بط?(لتغرألان..؟لجيلهذافيهاوقع

فرنساازمةوبينسارترمرحيةبطلبين(لعلاقةيكشفانيحاولولاالحياةفييفكرالذيو(لانسان..،تبديلتغييركلطبيعةهيام

.اخرىناحيةمئلنفسهسارترشخصيةوبينوبينهاناحيةمنويناقشينفعللانه:رعالذي(لانسانهوكاملبتسليمحوادثهايتلقى

الصينمناطلتلقد":الكلماتهذهتواجهناالمقالبدايةوفيايفيهايرىولا،بالعادةهيكماالرياةيتلقىالذيالانسماناما...

الفكرنياراتبينالموضوعيالصراعندعديموقر؟طيةثوريةحركة..الارهـ؟ععنحتمادكفسوفالانسانهـفا...جد،باياومفاجأة

تقرعا"الاكمرالتياربالضرورةيخلقاثتعددةهذاحدثوفد..حركأهامنجزءاوأعبحالحياةفيرضىلقد

انستهل:الصديقالكلالبللاس!هنا؟قفاناحب؟ننيوالواقعة4بالحهرفوالقد،والنقدوالقصةالشعركل،نتبابنامنلكثرالامر.

الصراعالىتدممو"الصنىديموقراطيةانعنمعلوملايكمنواثتىعا!والحرصالمحدودالماديالانته،ررضاءاوةاليائسةار"زيمةرضاء

تختلفمعلوماتىان.."(لخ..المتعددةالفكرتياراتبينالموضوعيمالحياةلان،(لابداععالمو.نركوا...به(لمساسعمماوتغيبرهعدم

عنوانهكابتونحلماوتسيصدرفلقدالموضو3هذافيمملومانكعنيناقشانبالامكانويمنالم...متكررةراكدةمحادةاصبحتترهم

الكتابه!اوفي"االشعبصفوففيللمتناقفاتالصحيحةالمعالجة"الظاهرةهذهعنيتحدتاننهبام!يرهكئب(31؟الاشه،ءهذهمثلالكا.نب

فتوةتمضولم..."تتفتحزهرةمائةدع"شعارالىماوثعا(لتعصبدر(سة(لىالعادةفيالتفكويقدهالم؟الجديدالجيلفي

ماوتيكتابوسحب،الشعارلهذامعاديةقويةحركةقامتحتىفصيرةذوبمادراسةالىيقده؟لم؟العادةجموديث!بهفكرياجموداباعتباره

فييترجمالكآب؟نبكينعلمتلقدبل،الصين(سواقيمنتونحد*مهـانيكنالم؟الفكويةح.اتنا/ملأونالذينالضيقةالمذصبيةالنزعة

التيالمداروهي"لمتبالمصركةالدار"؟لىبرقيةفارسلتالقاهرةالفرقراءةفيفصورمعالادبيةالقراءة(لىالواسعالانجاهمناقشة

فيالكنابتوزيعوعدمالطبعبايقا!وطالبتالترجمةعلىا!ثدفتمنمحددعلىيغلبالمذيالا،مانمع...الطبيعيةوالعلومالسيالي

مائةدع"هواخرشعاراالصينرقعتوقد...العربيةا!الاسالدلالةادبعلىوسيادتهاللفظيإلادببقيمةالمجديدالجيلابناء

ولست...ايضاالشعارهذاسحبتمثم"تتفتحاشراكيةزهرة؟،المجتمعالنفسفيالعميقة

للكاتبارىلاوانا،"العادة"دراسةفيتدخلالامورهذهكلان

ويقاليالرس(نيمكنمماالكثرفهناكوالا،فقطامثلةسوىالصديق

إغتنمتهاالامناسبةالحبباةمكنيةدارتفتالمالاحضائيالتفكبرمعالنظريالفدسفيا!تفبرفيهيشتركنطاقمحلى

العربى.العالمفيوالمعرفةألثقافةخدمةلسبيلفيمنمفرغةحدقةفييدورانآثر(دكاتبودكن..الدقينالعا!

الجديدةالكتبالعربللقراءتقدماناليومةولتاشمرها!اصطبخةفؤلفلاةانكدجاجةتطبخاناردتاذا"منلابىريهيات

ياتسجلكانكإ..سلاميا..."(لاخرينتجاربمنتفيدوانما

ارةشعبد(للطيفتالبفالعربددلحب2فلسفة-البديهيات؟بسطتجلالواقعفيوانت،هاماعليااكنشافاصديقي

!أرا!وستا!يفورمراقثورة-نتيجةبلاالمبديهياتهذهتقدمولكنك...الاجتماعمحلمعرؤهاالتي

ايملنيناقشى(رانلولف)تشرشل(لالفاظمعالكاتبانزلاقو!ي.للدهشة1هثبرامرارالفعلفنبدو

موربىجيمستاليفالهاشميونالملوك-مثلا..كيرةاخطاءالىي!تساقافكارهفيالعلعيالضبطوانعدام

حتربءينفيإدرمددرات-الذاكرةفابتكزتالناستجاربمنتفيد(نالبشريةاخاجظ"يقول

ائغا"لللنعىدقيقةترجمةالكا!بورقولانوا!طماالغريبفمن..."والعدوموالفدسفةوالاخلاق

الاعضيمحسنعحمدتاليفالفاطميينثضر-عننهنجةعقليةعمليةفالذاكرة"الذاعرة))اخ!نوعتالانسانيةان
ديعنيتداذيلتال!بفوالاسلاملة.

ا!ا!تجميعءن!لمب.(احترعهالعبنانقلنااذاالاختراعا1وليستخاصعضويفركيب

عضويةوملكة،كالفلسفةعلمبينوجو!ريكبيرو(لفرق...الانسان

كناشروعنمكالذاكرة

للنشر!!مأةمكتعةولروبك!"دكرجملأعملفي!طلاقوولكانتمهماالذا-نيةالامكاذياتان

...ممابكتبراكرالذا.فيةامكةنيا.نهعلىهد(مقالهفييعتمدمحمدالدين

...الدراسةمجالوتحديد؟ختيادودقةءلميووعيثقافةعلىيعتمد

تابتبناية،سورياشارع.913.بصبيروتالفكريةالهكليقةهذهعلىاوافقهانالاحوالمنبحالاسطيعولست

03!31تلفونمنو!ه!،؟دصدمةالعليةالمناهجيكلالحائ!عرضتقربال!بم

الىلتنقلهنفسهاوالقارىءعقلفيكنبراتؤثرلاطريقة؟خرىناحية

مثلمخلصموهوبكاتبمنانتظرهماوان،/حيدهجديدمستوى
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المسرحي"البناء"و"الروازيألى:تاء،)بينؤرؤ،ه!،ك!اناعلموكما،الصيندبرموقراطيةمحلىا!مجومالىكطههذامنأخرجانالىيد

و"نيكراسوف".."المسرحهة"و"اروابربئا))بينكبيراؤرقاهناكانكماروواعرفهماانبل،""دراسهال!ءكملو"فيهافكرلمموصوعفهدا

كلمةاستخداملمئم!سهالكاتبراجفك!بف...روابربئويىصت!رصيةت!ةفريركأحر!ةآ!ءيمناؤاثارؤاد"!ور-حزهرةمائةدع"!ماران

لقديخطاء"قدميماهد!ان...؟مسر!ترقىقىكالممنبدلارواربئامؤ--ولذلك،أؤ!،سءق"واك!بةالاشتناهضىجوانبهابع!!كانت

فياراءرتكررؤ!"يةأالرو))!!!ةمولأتءضخاريربلغروا.رولماووو!وقد...بىقيالفك،ة*حبأء!-همقيفنرد،بتثو،رالثطلىحبالمئون

جزءفي.فكرخطهىوانماقلمخوللي!متآرهاعاىيدلمماالمقالتحتاخاورلمكألان،ا:-ي،..الموقفهداءنر!معنردلكفيريمون

حوزتهفيكاناذاعماسبيليووبر*-صاءلإ)اكاتبايرقوا!المقال"ناصرالصدير-قاناقولهاناصبالذيواكن...المدراسةمنمزيدالى

الوجوديبالمعئىجورجقبهبدليهـاى*وؤءبريكأنهبرتجهتءاالاوراقمنولمسىوإتخصسمنذعرفهامعلوماتءلىاعشمدؤ!شكريغاني

جوهرهوال!رور،نءوحيا"أ(؟و.بةر-:تا!*نيهيالأوراقلبست)اؤف*!ةحولإملوماتاهذهتطورتولو،الميومحتىابدايطورها

1(ووردأنيالافالوجود.اظنفيماا!كلأمهذاؤاللماالهمينؤيالديموقراطية

التيال!رىالفكريركأالقضايازءهخمضصخن1بزحا!مئمسمناناءتقدولا!-م،!ارترمسرحيةتلض?!هوفبهماافضلؤأناقالابقيةاما

الجمل5هدمثلمن"الماههةؤ:لاوج!؟-ا))مثلاوجودبربئاعل!بهاز(حاةوفهقافيجانبهعلإهاوبرجكمقىالمسرببرفشراندلكبعدأوكاتبيحاول

وأدواقع،يح!ملممااكثرالضرو!ل!8إ.ء،الموقفه!اةكبماؤ،نادعابرة؟د"اء3!وهـصبءتا!ةالؤكطء،ابرزاق!دى،ورالامنفيفي

ي!دلمليكراسوف"ذلكبعدممانج؟لهعباوؤ"رونبرووصدىنجورجانارادفمل..لهاالفنيوأزءزولميلللمسرحيةالموضوعيالتفسيربين

مصانعفيالممحياهمينتصيبا!كاألات!!حلكلدءؤااصبعبرلؤقطأناحققهـاكما!لممسرح11ؤنيةالقيمءنقيكلمادبياناقدالي*ونانالكاتب

."ا!حقيقةهيووذه.+دإووبير،4الموصوعبووي!فه،أتليعهـشرةةب4وج19ب!هـامعلمثيلتفي!اكاؤباانلا؟ص!رحه*ة-فيسارتر

مسرجةهيالقذرةالايرديمسرحيةأن))ال!أتببربئولا،قي(لاصروؤيافلم!...مضتلفموقفالىاخرىسطورعشرةفيينقلثمسطوز

"والسلاموالخيرا!ةقدمؤوى!هاهاجم!-ارترفرفء،واةعةوءءلى!لمرصكأالموضوعياد!بمهـحاولةالى!مرف

قرأقد-الفروضا!نعلى-الكاتبا!!مديرفانانضكواناعلىالعثورعنيعجزصنىا(قارىءعلىوتختاهـالامور..السياسي

ال!مياسب!ةالدعايةتلكتأثبرتحتقرأه،ق(د!واو...سار.نرمسرحية.وبربىيدهالكاتباليهيهـلىفما

...الكاتبلهابيستجيغلمياستطأيعلىادريلاالتيالسطحيةهـنالمسرحيةعنإ*خدثسوف!الكاتببانريىحياهالاودوان

وههامااساس!باءوضوءاتاقنشكازتلسترترالقذرةالا/بيإرهداعلىسيقخصرالكاتبباروإوصي،فرنس!أارمةعلىدلالتهاناحية

العقائديالتعهابهداءنالمسرحي!ةؤايتولقد.."الحؤبيالىخعهب".."الفرنسيةالازمةفيلسوفنيكراسوف))العنوانان،الجانب

كشفلقد..."لينبةالاى.تا))صروثوؤ?تةالهروهـابكهيرافلاوبربئالعنمنذلكخبراو"لسارترالمسرصكط:ضاءوالىنيكرا!صوف))وليس

فكريةمواقفوءز؟،خطلمتالبنقن!ا،ك!نما!!ءن5691ورةقىخروشوق!هـنو؟هـكان...الموصوعفيالمفن"ةالدراسةاتجاهعلىتدلالتي

الجميعبرعرفهاواضحة(لحقائقهذهواء-جمرت...خطاس"،لينت!بناهاألى،تيالنقطباهمجمةاقنعناالكا.نبانلودلكءننضجاوزانالممكن

سارتروءممرحية..الماركسيإيساراءللأةص:ىينكو!اأويرفض!،ولاةو.لم!بخلطاكانقلتكماالموضوعولمكن...موضوعيااوؤنيا،اثارووا

ولمشفتالحزبياكظامراة-صتوانم(،3ء-ةالم،رقيا:ظر.ااااردتناقتفطلم.الموضوءصقىوالقيمالفنيةالقيمبالناقنمكل

.سانفس!اءمحابهار،1اء*رؤط،رثءيةعيوبماق!بهطلوصاتالاصالىإهتدفىنهالافكارءلىمقصوراالشل!هداووو!

الواقعفيهيالصديقالكا.نبليط)ورهاألىنبربز؟،مالاصهدهءتلان.ايضا

كملم،اماصراالعا"فياسيةالسبارحبمياةصقا؟قمنكتيرازءجاهلاحكاملاسارررانوضوحفيلاحظظ"مقانهمنجزءفيا!كا"ب!وول

تتحهصصياتناتبردهالذياأمكريارجمودمنزوعالىبنا.ز*ودافهاالردثتجسهبفييشعا"مابقدرلكصوبركأداةالحواريستهـحدم

ىاقبلمرةالفيرفهراىالىبحاجةزرككريوء،اي...وتج!نارهم!هؤامتاكي!جممانفسهاوالاح!الث،يركضممهالذيالفكريحمنوىو42

مافكثيرا،التواضعمع!ىيعرفوان..،ا!و!ف!فالصارتري!صفاذنالديرلمر!يطىلم.معا!موخارجاو!تصكأوصداخوالتصويرربعملية

الفكريالغرور،ؤديماوكيما،والات:!رةم6افيأالىالتواضعبر؟دي،بينهمال!دثبتجزئمةا!تممابقدربا!تاناودوفالبراجورجوووبمن

نافنينيكراسوفمقالعنكلاميء!اننهيأناصبولا،السقوطالىالروائيالى*حفطالىلكليمماالانسانيالمضمونعنالنعبيرمهـمةتاركا

مسسحيةعنءوضلوبسالدكننور3"بهؤدان3احرمق،لالىأنتبم"الكاملةللوحة

المسرحيةهدهيفسرانا!اتبحاولوقفد،ل!مارزر"سربربئجلسة))اس!نطبيعولا،الكلامهداامامالكاما"بالامي!ةبل؟؟لمجيلاءرفاننبى

واعيا،زاضجات!فسببرهوكاى...ا،-صها-،ةةرف-اارمةضوءعلىا!طرات،!فهفيورد!أاعرفوا!نجما.دلالاتمنوراءهمااة!مان

ال!ملتحليلفيي!فكروهوالئاؤدبهوةومانإم*خلماحيامثلالميندم*،مة"حوار"الانجلم!بزيرقيالترجمةهـي"دبر،!وج))كلمةانهـوالشيءهذا

مجلةمنالاولىالاعدادفيالموضوعهرزان-!وؤد،وت!فهـميرها،دبييرزإدمالاخدلألءعاالفاكألالكاتباور-تخدء،15لماذاادريوالست...

اقاوورب،.ا"المجلة"لذ&لمقووول.؟اصرمعى")وجديا"لكلمةهل...سطورخمسةعن

بدورعليللاستاذ"الؤوميالادب"ءنمقالذلكبعدامامن(بقي.اتمفسيراهذاالىرحاجكأاني؟اوـفاضلاكاتباعئدتفسر

احهـاممنفيهلما،مقالهصطويلاالهـاتباناقثطانبوديكانوقدلحركةالمتنابعقىالمقلاتان))الىكاتبيقولالمقالمناخرجزءفي

يريدهعماشاملةموصوعبةفكرةزكونانالا"رز،ا.إقيؤ!؟طئلاعاممةنحئلذلك،ةتلقازحررةفيالهـوائيالبئاءعلىسمات!اتؤرء!الدراما

حيثالمقالفيالاولىبالعبارةالاحكاملهـتهمثالاوورلمماضرب،اركات!"الروابربئفيوميدية3خصيةنتنجدلا
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العربامضزجثم..آنداروداكلوجكانالذيبالحكميةالل!ضائقينسياسب-اشطرااءمهوريرةااؤلهمي!بنالوحد؟تكنىام.))الكاتبرقول

الاطلاقعلىمهسؤياالعربإبى.نكبوام،حضار؟1""راجار،لمصريي((ق(لادبوالفكروا)دولةإ.جتهعؤيا"تكاءلةنظربرةهيبل5691عامفي

."*خ!وونالم!43اريلضالذياورثويبامن؟وعايعرب؟قورويميننضمناهمابيننهنرزفانواجينامنانالحقبققىوفي...

ا!حضمارغاثارنرفط"!عصبينوأسئا..عرب"صرؤيالانونحنوالادبوالفكرلدولة1والمجصمعفينتاءنةنظر،كأالىوصهـغفكرةتكونانهو

علىصروجاليداهذ!فيوليء!....هاون!4نقدتهاول*::االفرءو؟يةفكو!*-وىلي!ستالو-دةان،كلا..؟ا!واقي!وهداهلو*ق...

ليتراثنعتزلكيبال!روبةالكفرا!روريكلظايى!اذ4كها..عروبتضا.كهفمونالانتنزالميةفكرغكذلكبرزتكما،السياسيالميدانفيو؟ضحة

.الؤراء-ةزظرركأاوحدة1اناها...تعمي!هااىاإد!ووالوحدةيحميرياقتص

فسكان،إب(9كاب؟،/ءكرال!يالمفوصىبهـدهتننكو!لاال!ضاراتاراب!كأ-لاعامحكم!هـاانؤاظن،وألادبا!فكرؤيونظررةالدو)ةفي

ولمم..اورو،ياصلمناءريركاوسكان،اسبانياصصل"نالبرازيلىوو-يما..؟ادولةافينظررةللوحدغفهل...العلميةالحقائقمع

للاميريركاركهسعر.ينالانجل!بزالىالنظرةىورةيمنطتجاناحدوجاول"ؤزالء!(ظنويمااثسألةان؟..هامصادرهيوما،النظريةتلك

وهئاكهئاالسكانطرد،ايووالت"-رازيلكمستعمرينالاسبانالىو1تكت!ملىامأوصدغفا،والمئافشةالطورليالبحثالىتحتاجبكراارضا

الاءش(جورراصءى!امةرورحلة?سا!ربادصولولههـء،ن...مناكثراما...الاقضادوقىواكا!-ةالس-السببةالناحيةمنالا"بدا

ن!صيهاي(افيكأبالمنطقوتو*دهأادسع!ةارواؤداواتصالالحضاريوإءددوا!:*لىويرجمحهوابر*خث*وهارا!فكرينواجبرالف!ا،هد(

العربية.؟لمئطقةاليومخف!ائصه

....ورسيرمةأنتمارةاليهااشيراناحبمقالات،ثلاقىذلكبعدبةيت-حصح"الاحكامهـفهوبعض،الأحكامبهـذهفمليءالمقالبقيةاما

معتدلمقالالحاو(ليصيرمحهوددللا*-تاوانئصمبنضوةيااحو!فمقيهل،الحا"ةا،ؤىرتلنورىاء!نونتارالضروري"نالىواظن،بدر"كبولكنه

ارارالال!5لها-ارجو4نقدرءو!كأع!4قبيركنت!فوالكاتب،جمبلى!إدىءا)،رثلة،ؤي!*يا!قيالادبصصظت!يؤول،ا!فاءبرمناقشةقبوندخل

اروللاسنناذا!ءزائرنئعرا،كبيرالعبدمحمدومقال...والازدهار8صق!:أوماذا...خاء!قومبىادبكاليكوننفعلهانينبغيوماذا

لثخصياتمنفئيةششصيةتصويرزد؟جولمةعد!السعدالىلهالقاس!محاجةفياتا!اتقيالاءرنهابربئويواني،الادبهذامنالانح!ى

هـهتقبر!!!.وعضههـايكاتبالاوزرجو...الجزائرؤيا!رجمبالادبو.لمىم،الدفةإء(!ماءأىتقومأبرفكيراؤي!ختلفةاخرىطر/فةالى

فياله)!بيرالادلطال!ربيالمشرؤابظءتعرف!اتيا*دريةالمورإقدملا..ردورءاكب*،دالاسءقالورلومقال..والمبالغهالانفعال

.ا!ربهن!يهزوفر"،هـامنهفائدةلاالذي"الفهـريالانشاء"مننوعاالا

2كأيفالاهـظذ"؟ل!خانةروحالمداحون"ؤ!والثالثالمقالاما..نج!وحسن(خلاص

الشعبيالادبجوازبمنجاذ"اتصورجميلةحب4اوحةوهـوالراسفي!!رالس-4ء"!غا!قىعل!مقالارىذلكبعدلاشارة1منبدولا

ابيدانهذافيالمخلصينالمخابرينرونرجلملأوتئصفال!وبقالاقليمفي(لاةاذبقام"وبدورنتكري))بببنبصوانالادابفيالمناقشاتواب

.(لحجا.ويراوءروووألادبعلىا!تربرفيءمنصة!هعلىالمفالىهذاوفي...صموئيلسعد

آرائرلأفي،وقابمريرحائت3اذاوالمقراء،إ*تماباعتررفأزي،وانجبرا.والسخطالضيقرثيرماواذتاريخ

ي!حتمواجبئاوان،هزللاجدااكلرب!بةالفكريةالمعركةانقداءتؤ،ني:الكاتبيقول

الذيأ!ريداانالافيخلقعربيفكربضاءعلىبقوةفعملانعلينابمن!!يتهواحىسناشكريغانيللاشاذنقراأرانا4انالى..."

.الجدإد"ءتمعثاورؤول!مبةليحلملز؟مناهءجالفيدغااردقىالادبالئكاضةي!مثلمنخمبربانهنؤمنجعلناعمقفي

الواقعواحننراموالصدقواضعاةواالعلمعلىمبعيةعربص"ثقافةربىنر."..الادبيادئةد

!الكبرةشنا3معرفينس!!فسوفوالا...فيهنعيتنىالذيالذي(لكلامهـرزاولكن...مجتهـدكشابشكريغالياحترمانني

أووإدذىدحء..الثقافةوتاريحالادببتارويماستهانةالاليسصموئيلسعديقوله

وه،جم-عامث)ئا،طرإمهءنيبحثزانسيءجديداديبيصبححيئما
*لا*ك!*ع!**3*!!*كي!***ي!له!*!***بمدممد*ل!لد*ل!!3***له،*ك!كه

ل!:..صصاص:هامئهايرخجلانيرضبغياحلأامهذهان...(لادبيةالنهض!ممثل

:-"إهبم!.رشرفلاعقليمستوىعلىتدللانها

:و"9لإرواادمى"سنأددسنإأ؟كان(ءساءر؟يأبرحالفانءإىالكاتباءسارهياخرىنقطةك.

:."!ى؟..استعمارياغزوا

:*

:.رهاتمبزال!يالفضائل،العصورخلاليطور!،،،ذأر.!ها4على1ءو(ؤ-و"خار"!يءالكللأمهمداانللكاتباقولاناحبوانا

:؟..التاريح

باثما:غا)يرطر!لى:تأل-ف*ه-ىةيدجدشحصيةوكولواباهاهاوامتزجوامصرالعربدخللقد

::ا)قيلادرممصرتراثمنارعربيةالشخه-"واشنفادت،العربيةالشخصية

:سادجودطالئد:تعانبرب:فيالغزو،لجكنام...الجدإدةالعرب!يةالطبيع!مناشنفادتكما

ة.:الاحار-ينبعض3،نلقد،*مم،رالا!!والش؟-طولعلىمعناهالماضي

يبرولت:،المكمة"وؤ!دار:لسر:إة!...ا:خ!بصكأاهو4النهـ،رفيوالمهـ،...الحضاريالامضزاجمننوعا

!لى*ير*بر?*!*برء**-*بر**ءبر*بر***ء***ءبر***.ررقي?*بر**كافواازروم!مالمصريبنانمصر!حفيالعربازءضارالسباب،!ىن
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،الص!ورعدصلاحلثاعر5مولرمز5هذااكثفمن"ولولعلى*-13تنمهتبمهئئشوووءالصفحة-

،ولللهبهدا!لذى5اكسمص5،لكهو،ببلهالصفيالسدباد"ر

.."لمغامرةمنيشبعو!،مكانفييستقرو!

جميعاهؤلاءبينمنحاويخليلولكن،شعراهورةذلكبمدتبنامثم

فياستطاعكماباهرةامكانياتمنهاشنخرجصتىعليهالحالنيهو..امثلواقعالىوالطموحالفاسدالواقععلىالثودةنتيجةاـلعربي

..،لثامنةرحلته..هوالوظيفةفياخرفررعليهيرتبالنشاةفيالفرقوهذا

..مقاطععثرةوالقصيت،النعسيةحته1ر(لثاعربهيحققفردبمخلاعيالهروبرعز(ن

نس(..الجديدوجههعنالسندبأديكشفمنهأالاولالمقطعفي..بالوافع.بربطهمااخرلميكونبمزاجويصطيه

كانتلقدبل،ونكرانامقوقايفعللمتركهوانفهو،لوطنهبار"ببنوكان،بهخاصا،الماينثيءانهيعرلى..ذلكيعرلىرمبوكانولقد

البحطر(دوخةفي.دارخيروكنت)معهداره3ليمياء"فصيدتهبسقلانه..جنونبانهذلكنمتحينمضيبا

ولكن،المغامرةاجلمنبفامرولاالنسفراجلمنيسافرلاوهو..فانلا"الذعل

منساقاليسوهو،(ابولاعندياحه)الذبماالحكمخلفيمضي!جنونيمننبااليك

انه(والخسارةالعريخلفافصاقاننيوادريانساقوكيف)7يقوللم

..بوعيبضحىصدئةوزهور..دمادطعمايواءفي

وافعانه..سندبادمنهخرجالذيالواقعببصودالثانيالمقلعاما..الحقولفيالقواربوهمة

،لدينيةفالموصية..المتناقضة1!تجاماتتشده،متخلفمرإضوالعطودالجواهرعلىاعثرولم

لهايتنرمناولىهوالكلاهنولكن،الحو(ئطعلىمرسومةزالت4مارمزة!والثدرةرمزاما..مفلقصارخ?لم،الهووبرمزهذاـهو

ألمتشبهالز(هدهناكألرجيم،لكاهنمقابلوفي..لشهواتهويستجيبلرمز1(ن\عني0للمورةاستعدأدفيهممنكلعذهطتقيالذيالنبوة

أ!جتماعيةللتقايدعبدايعيشمن!1كوذال!هذاوغببر..بالمعر؟!الذفا*وربيبظهـالرمز،هعاوالبشرىالرفضيحملانيجبالعربي

الموتمفىالالهايبقولم،خلقيةقيمةعنتعبرعأدتمأاذي..و؟ضحالعربي1لرعز1ببكونانيجبخر1وبشكل...فقطدفضاكان

.0والجريمةالاماط!فيرموزناعننبحتانبالضرورةيمنيلااطلبه(لمذيوا!ذفىح

الدا-مناستتجهاكثبرةرموزا.لحشدالمقطعهذافيوارثماعرانعب1وانما،عامةرموزأبطالها1؟صبحالف؟لتاريخيةو،لرو،إات

إقول"نبذلكارادولعله..الاوروبيةوالثقافةالعربيالادبو.ناريخالرمزهذألعطيناوان،رمزءءنفكرتنايشوشماكلعنالثاعريبتعد

..فنناقضةمختلفةثقافاتلعدةنهبالحاضرةإياتناانلاخرهااولهامنالقعيرهفتخللفنيةع!قاتمنشسجهمابو،سطة

يهف،ممتلموسيظ!جوبواسطةالثءرإعوراكالثا(قطعوفي00بقوزاـنالثاعريريدعما5لجتهدللقارهـ*ءوتفصح

،والمومالغازاترمهفيصرتطفلا)الوطنهذافيعمرءاولعاشالنقادبعضطلبهلقدبل،مطلوبالعربىالرمزلياـذناـلوض!ح

بعهـذلكالجوهداعنانسلخوكيف(الرسومصدرهفيوانطبمت..يقولالليبروتنييرامثال"لاوروبيين

جديد\صصباحامنتظرا،ثارهم2نفسهمننازعا،المقهىفيرفافه.نادكاالرمزن5ضا5فلنسا!،رمزبلاعمقلاانجدلاسلمنالو"

..ئم،(لمبو(ر؟لمالمحةالصحراءالايرىيكفلمولكنه،الوطنلهداملازموعنصر،"لفناـركانمنركنفالوضوح،الوضوحيزةفقداـذاينهار

.بالجراحوالمعجونا(طحونالجسدكركتيمنيالبيضاء"لغيبوبةغلقت5)(،ا!ساشبةاركانهمنركناخرقدكنناـلثعريكونوبفقدانه،لصاله

(و(لربحللموجونفمي،الحدبتاـلعربيللثعرضرودبم!اسلوباذنالوافحالرمز

كنت.الصقيعجزرمنثإطىءفي)الرأبعللمقطعالسمفينةوتنقلهمنتخارجمهورثورة..الفولكلوربةللصورةبالنسبةقائمةالضرودة

بالثلجتموج.بوارءالح3لسيصحراـء.المريعاـلمبنعيرىبيمأ؟رىالنهايةفيأليهوتتوجهوشعاراتهامبادنهاحاجاتهومن،طليمتهاشباإه

،لثماربوبالزمرو..اتبالاثتصاد

ويخنأهبالقديمةنفمهويخلع،وصفالهطهرءلمةيبلغهناسندبادانالحقلفيالكارحة؟لطبقاتهوالحدلثهألعربيةالثورةجمهورومعظم

وغسلهماصرربالمإكشقعندما،،محمدعيسىلهاتاهبكماللنثوةطريقتنفهمانعلينا،الثورةجمهورألىقريبيننإونولكي..والمصنع

وجمرابكراخمراـلقىالربمدكاـنادعيلناالنبوةلبلطآثارمنمنتصفيتهاوبمدايضابموسيلة-بهانستدبىحتىوألتعبيرالتصورفي

مخنقنرممنعروقيصفى.بالصقيعالمملولجسديمناخضرمنالجمهورلهذابهتنوجهفيما-القوميةللثورةمناقضمضمونكل

عميقص!و.والرسومالدفعاتسعحمدريلوحعئ.وإلمومبالغاز..الشعربما*نتاج

لعلها،لا،كيفاثربماولست،ادعىلن.النجومارجوحهموجهويعبر،العربيالشعباصالهمنكثبرايحملالشعبىادبناان

ابيضاءالغيبوبةلملها.والرياحالموجوصفالمبحرلمله.الجراحوهلمص!والاشياءبالطيبمةالانسانيلقانهعنت!الذيالصافي!رعن

تحتهلهرعا*بيضالكةتكانالارضمعروقعروقيثدا؟والصقيعالتي"الهدلى"لمجلةمقالااذكرفيماسنواتثسمنذكتبتوقد...

الربيع(يختمردمموللاستفادبز5شعبية"انمانيشعرنايكونلكي"بعنوانالقاهرةفيتصرر

فألمحمعلىيكل*وربيبنبينألرهزهوكماهنا*بيضاللونان(رحبن1اذنغريبافليس..*شنفأدةهذهاوجهوابسطالفولكلورمن

وتتصلأولريالعثماثرانمنلنفى1فيهتتجرداسيلم!ص1،لطهر؟لتطبيق!؟لىو*قل!ننبناهويمهومنشعرائنامناجدوانبهداـاحجاه،

وارتبثت"برقتغصتللفط1هت!ماودؤيا،*ولىالنبضة)بإلجوهرحاوكطخليل-الثامنةدحلتهفيالسندبأر
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يحدوختراوليستواللمسالعينيقينر؟يا)..إقينيةوالر؟يرأالشمسى:فييلمعالذيوالطيفالصوتهذاللحبدثوةهل.دكلوع

(الرواةبهانتطار(علىوحدى.ونارخمرة،وملحاخبزاجسديمنوامحؤفتجسد

انهارهمشواطىءعلىالعربمل!يبنيعيش!هحيواقعءنتعبروهيماكاررعالابهضباللونحاويخليلفيهلعبحقارائعمقطعانه

،تغتسلوناركململوبالشمساحتفياننيكانما)..المقمسعةفوجد،المحقيقةجوالىسندبادينقلانارادلقد..كبيرثعاعريلعب

(والفر؟تالاردنوفيالنيلفيالصبحواقعيبدالمحيث،الصقيعجزرمنةجزيرفييضحققالجوهذا(ن

وخلفوا.وغاربحرنافيهموفار،ارضناعنمضواالتماسيحاما)الشمسمطلعمنتظرةالمبتلةكالطيورالعاروبئالحقائقتقفوحيث،بعد

فيحاضرهم.جلودمطرحهانبتتماجلودهمسلخت،بقاياسض..ا!اةوابئداء

سهنجيالر؟؟تحرقهااسما؟هم.يعود،لنولىالذيالامسعهن،القد!مالمفاسددمهامنسندبادعروقؤ-ضفي،ارربملاكو/،تي

(؟!وناراحمردخانالر؟يافيشاعلماذاربني.وبردمالهادخاناعن،الحلمعنالرائعالتعبيرهذا،البيضاءللغيبوبةسندبادديستساما

!الثورةانهاوكلنهيتحركانيستطيعفلا،!يهاماالانسأنيبهـرالتي؟لكاملةاليقظة

ضيعرأسانهفيجد،الرحلةنتائحالعاشرإلمقطعنجيسندبادو،حصي..كاوهـةعبوبةفي

!فطرة.يقولمايقول.بشىارةفمهفيلفطعرااليكمعدت)ولكن،المال،.الارضلعروقمشدودةعروقهانفيجدسندباديتحركواخيرا

(الفمولفيإولدانقبل3لراه،الفصلرحمفيماتحساعثهب.-حالريخنمر4تحضدرعاا!يبضالكفنكان)؟لطبيعةلقوانبن

ضخمامج"وداالشاعرفيهابذلرائعةقصيم!وهي،القصيدةصباهذ.يخجلنيوماعرإ،ن،والجهـناحالغضوالشراعفيهالمزنبق!ف!،قا!بي

المجهودنغسقوائهامنتستحقوهي،ض!بممضمونمنتحملهعماليعبر..للنرءةبالتمهيدالاولىبالنبضةالىرابعالمقطعويعتهي(الصباح

مصريفلم،بهالظنحسنعندالشاعركانولقد..اليهمتملصتىلانبا!ة!وووةراف!ةحطلمةموسي!ىالخامسالمقطعيأتيثم

معوليوقفمنا،طعامنالينضحوانما،الحواةيلعبكمابهاليلعبالنار..ل!ندباداخنارالربءل!ك

..جنبالىجنبالالى.كأ1وباضافةمرتبكةبموسيقىالسابقللمقطعتكرارارراسىوالمقطع

وإجصلافياالشعووراءنف!سهيرهقجادشاعرحاوىخيلانا!و!اما..نخارتهليشقبليتهيأانبوطنهسندباداهابة!جمماغنائية

الشاعران.طاقولمانيإيقىذلكومع..منهقليلاليميشيءلر/ت!جث،الزلزالىقبلعما..الثودةقبلعمافيعبرالس!ابع

اغراءؤ"جوقه،افىفبرو!طالاولىالرمزيينفضيية(حيانا"سىوتنطلقحياتهارتابةعلىفستخرجيرحمدثانقبل،والاليورالثيوانات.

رمورء!..!ميعلكوب،مع،نبعدةاستعمالهاالىإكلمةافيالسوداءالزوبعةوتثورالليلفيالجنيجولس..اتجاهكلفي

بمعاىالقصببدةمنمواصعاربعةفع"النار"كلمةاستعمللقدرحنا.المخربةاعشاشهامنالطيرالينااوت)..والرروبا!ابات

استرحناأحولناوالحمينانالجزدادخبيلفي.المغربةالقافلةمع

والجواللبلفيتجوسخرجتالىبا!خفيةوالكائنات(الغيوبتحفناالىو

بمببرو(ث-"ل!مقامةدإرعنحدي!ئاصدرالذيوللخللالمظاواقعناالىالقلقلتسلدرمزالاسودواللونالغربب

..فيهماواخرجففضحهللقلقنتيجة(لواقعهداناموساصاب

/جسها(نه..البشارةا؟تظارالىلسدباديعورالثارونالمفطعوفي

اكاؤيأدجزء-الحدجمةوعدارسهبالادبالئقد..ثم،ادعمتوإصهـحولتجفوشفتهيدققلبهان..يعيهاولا

عبالىاحسانالدكتورترجمة-!(يمنستانليتأليفاليمبفطرة.الصباحوص!والبرقبرغشة)دمهفيالر؟ياتضيء

.لق.ع.الثمن-نجممحمدوالدكنورتراهالفصلرصمفيمات!!.والرياحالظباتنيةفيمابمتفالتي

اقولساعةتأتيسوف،وماذ\الر؟ياتفورالفصول!برولدانقبل

(اقولما

ر؟ش!اسكنلرتا!ليفلبئارمننسوا!.الدينيةالروايةرونفيشنعيريعودالمقطعهذافيافءرانون!حظ

لقلثمنوعرقهيدقةلبهكا!،محمدالنبيعلىالوحىلزوللكيفيةتصوبرها

105بالوحيالموكلالملاكجبريل/لجهبتىصامتاويظلتجفوشفهي!زل

..اجديدءربيابعثايصورالشاعراىعنتامافصاحهداوفي..

لهيزا.تحتل)...سندباددعينيكالشمسالر؟ياوتنبدجالساعةوتأتي

فحمجباربعضه،حصببببعلبعضهواله،مدخهاتمروجعيي

شبوبادفيدترجمة-سيتوىانياتاليف،والزيتونالكرمنحصون،باطفالىترهو.ودارداريمثلداد"ليوى.وناى

.لفى..3الثمن،اضلاعهشمخترواقعينيبحتل.الصقيعلياليغب.الربيعجمر

؟لملحمه(تبتنيزنودعقدوانعقدت

ببيروتالثقافةدادمن-وسواهاالكتبهذءتطلبمحمولةالغيبصمرفينر؟هاالتيالجدإدةدنيانا،الر؟ء،هيهذه

ا.كنباتومحموم-56103تليفون-543ص.بلاندارمثلدارمليونفيها،والزنودوالمداخنالخضراءالغصونعلى

الكرمكغصوناطفاللمهميكونوانيعيثواانالناسجميعحقمن

..وسلامااشراقاوالزيتون
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والجدار()*(الداربأرضالمرجالمرجانتفتق)الجرار(،فيلخمر1)تفورموسى)ال!"جةالمعرفةبمعئىاسضعملهاالثانبىالمقطعفي..اربعة

و"دع-4(تعوبهكلر)انفي"تدعيه))بلأاهةعرالثط،قصدماذاثم..،ةالحببمع:ىالرابعالمقطعؤي"عملهاواس(الشررصاعونارازميليرى

؟جانبمفهومغيريكونالصورةبهـتهالمعنىان".نديمه"/فصدكانهلصءزاجسديمنامحترف)إلاخيرالعشاءصورةالصةدعىحينوالحب

ناام(اع!بهولاعن!دياحسه)الكلمة!ذهزصتحعهااتياللقإفيةضب،عاورىا،ينبمعنىفاهـتعم!هاالهإسعالمقطعفيعادثم(ونارخمرةوملحا

يضيعارضاالوجههداولكنالاسلم71!نىوهو"تدمموه))هوالقصدبع-لبورضهوالهءدصناتمروجعيئتحتل)والنشاطالعملهولإول

مران)البيتينلهذينالشاعرأص"جارمن*هااهمتك"شبالتيالقاؤ-كألمادارري)التورةهوالثالياعىوا،ونارفحمجباربعصه،حصيب

بيناليهبرءوداساسكنغم(اسهولاعندياحسه.وتدعيه4تغور(وناراحمردخانالر؟،1فيشاع

..البشارةلمعنىتأكيداوالمحينالمحينفيا!ث-اعر4است!ماالذي"الثاوج"لرمزبالنسبةالملاحظةونفس

تيءاوالقصيدةقيمةمنتهونانيمكنلاالملاحظاتهدهكلوفىسعالظالمقطعفي4اس؟خمل3ث،الطهربمعنىوالخامسالرابعالمقطعين

..حاويخليلبذلهالذيالرائعالمجهودالىبعضفيقهو،الملحلرمزبالنسبةوايضاوالفناء..الموتبمصى

مجاهدالمنعمبدمجاهدالىوالان..والاخوةللحبر"فىالاخرالبعضوفي،وادوارللفناءرمزالمقاطع

***واحدةهذه..رمورهيكثفلااذنالشاعر

الكرماء(ننا..بنارحمةحزن11تجرت"منالنثررقيبالمراحلالوصولفيالثعاعرمجهـودانلثانجبة1

المستوىر:فيا.فيإ!،تمثللاهـةالقصبهذهبانالقولالىواسارع،(لثوالثالاولالمق!مينررزلكوافصد..با!تمج!ود(لثهععرالى

منييئتظرلاولذلك،اتهجاههاحاويخليلقصي!دةبههـاتالذيهم،ؤالعربءةارةوالص،وتنقيتهااصتصارها،مكنبتفاصيليفيضانفهمالا

..هنالظنياتيحماهناالقراء(المغارةفياثئداكثم،وفني،والشيطان،الغولصرعتيوم)ركيكة

-نةمنذالشاعرقلبعلىضبفانزلا)حزنانتقولالقصيدةإستعجمنكانالضيالمنظو"تبطربرقةسندبدمغامراترعددالبيتفهذ؟"

با!،بشيءعاليهيربخلولم،بحبفاسقبله،حبيبت"هررتهعندما..عاومهمحفظعاىو؟كءوالفقهطلاببها

اصبحالشاءرولكن..كبرباءولاشكوىبلاالقلبودمالعيندمعسقاههـن"الم*ري))وروؤفؤ!مالشاعراورطءاتنافيالمقالعفي..الثاثة

)بعهانليوقةممهيطلبفهو،حزدهالىواشارز!م!الناسكلام،نجافصسورةائىفجرهللضداعياستجابحين،المراةفيممثلةالحياة

مطسلع(لىالسابعةمع)ايلا4تبولميخ،خاىبوج"الئاسل!يلقيبالنهار..علصهايوافقولهالمعرييعرفونممناصدااناظنلا"بودليرية)

(لشصس-ان(لىالشاعرنظرالفتانسىانقبل(السابعةفيالشمسا!م(ءرأةكب!دنياه.السح-قد!ليمهوفيبمب!يهخلفالمعريهدا)

!واحدةودقيقةالسادسةالساعةفيالقاهرةفيتشرقلىالمطالدنت"!صليجشطى.رطيقوماساقيها.بشضم،دمهامنتغتسل

التيالاداءطريقةلان،بالنصواقول،بالنصالقصيدةهيهذه.العتيقالمصرم،الجباهوسوسنرغوتهمنالنهبينلكويرة.بالرجق

عنوالتصيرالتكر؟رعلىتعءمدوالضي،الفولكلورمنالشاعراستقاها.(اشتهاه؟لذيا،روالثمر

،اجديدشيعادكرت*االىتضفلم،متعددةبصورالواحدالمعئىه-يتكنلىم،عالمهـمالىرمريونبهارصفالمحبالدنسةالبثمأكة(ن

ثو؟والبستهالقصيدةفيالرئبسيالمعنىطمستانهااعتقدبل."ربالظلماحساسههوسببنرهدهكانوانماالىالز!د،بالمعريادتالضي

مهلهلا!خلقاابىاليةالاجتماعيةالتقا)صدتسلطا!علفىفيالشاعريموروفما

القصيدة5هداختيارالىدؤعكالذيروا...قاريءتساءلوربماالءيلوركامسرحية"الدمءرس"الىذلكفييشير،مجتمعئاعلى

تمتيلفيناجحةليست"قولكماوهي،الفولكلورمنللاستفادةكمثالبمنارزواجالىالتقاليدضغطت!تروضهماكليضطرعاشقينفيهاصور

؟الانجاههذاصبيبت"الىورمضيعروسهالف*تيتركالعرسليلةوفي،يحبلا

منذالشعريانتاجهفصرمجاهدالمنعمغبدمجاهدان..واؤولك!ا...ودضونءر،يئتلهـ،حيتال!،لالىويهربانعويسهامنفينتزعها

مجهوداذلكفي،يذلوهو،المحاولةهذهعلىاعوامنرللأثةمنيقربماحين،الجميلقىزونجهقلال*ي"لحن1د،ك))ؤصتةالىالثاعريثير

يرونومايرىماحول.بعارضونهمنبحماسيجادليفتألافهو،جبارا..يررثيهاحباتمه؟ولبقىثم،تخونهانهاسمع

نظربا،اساسا،تجبهمايعطي(نحاوللقدبل،الانجاههذامشاكلمن.."1!رمءر!ى"الىحاجةديالمقطع!رزااجدلمالحقيقةوانافي

قيالعاميباللهجةخاصةقو(عدوضعفيلهوصدرقهوشمهورافاجضهدكأالاجفأعلتقمايد1فسادعلى!ا،دلالمةكافية"(لجنديك"قصةلاناولا

اللغة!صفةوتعطيهااللهجةصفة"نتقذها،ارمشرالوصارا)معين(لمقطعهذارموزكللانوثانيا..الحاضوة

تثفظوسلمةالامجا!!المنعمعبدمجاهديفعلفهاارىلاقأناوبعدكذلكت!ونويسجبانشائعةرموز(نها(...الجنديك،المعري،سدوم

جديدةلغةبحجة،قصائد.فض-يرالذي(لذوقمنللهربالوجهبماءا!اؤكأاؤ!امعلىالاصراروهذا،ملموسةاج؟ماعيةفضاياءنتعبرلانها

!جديردواتجاهالشىاعرمعلوماتانتبينااذامعيبار،صبحالمقطعهذافيالاوروبية

يعطينالامجاهدان،المحاولةهذهسرهوالعجزانءلىوحجتيديسن!ةانهـ51!اورقولؤ،و،خط!ةاوناق!عةالعربيةرموزهءن

بالفصيح،ثبيها(وبالعاميشبيهاشيعايعطيوانما،فصيحاولاعامياا!جقدركانالاغانيصطحبدير؟3ببئما،حماهفيوقعتالحن

مقنع.فيشيءحالايعلىوهوءوجودةزالتما"سامية،ءتسمىلبلدة(لاحمصمنيخرجلمالحمصي

وسنجد،الامحتبارهداعلىولنعاملهاالفصيحمنالقصيدةولنعتبر!!صمنبمبممترا(ربعبنبعدعلىالشماليالاقليمفي(لادحتى

الخطأينهذينعناهـؤولموانهالىهنارز-.اتالتضرير)*أيمنمثقافت"دونالعربيةال!تعاءرثقافة.لكوناناكأصاهماانضى؟ن

يرالتحر،،والمرحالمرجهـلن"وا،ل!خمرةل"والصحيح،المطبعييناورروضبهبمبناين؟لخطهدين(لقصي!ظفيخشفئا31اداخاصة..الاودوبية
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الشحربرمن7يخص?رتينالنساعران-ا!لةسأفربولكننياحيطو!ن-عندئذ

!أليولصنأروابعدذاشنبكابعنالعددهذافاق..النحوفيوالثانيالقافببةفيالاولالخط..سمطربناولةب

أك-ماهـ"و((قشماتصهنا"لسيطولا،ةلمعتادا"بلدال!"ءبة.

والىألقراءالى02!عذرذ،(العربىالوطنفيالثقافيسمهمنالى

للإاطبئمعددالمنحنىفيدورثممنعع

..يرتكزالذيالقاهريالنذقاساسولى"سنه"كلمةيعاملانة

(لجيرانيخذفضلامكيرأنلمي-فعل"دور"فعلانالثانيالخط..خطوهذاالمفتوحةالنونعلى

ثم،رئيسىبلااصجحتالواسعةا!راران41ؤثرةالبهإررةوهـكنى"دأر"بمعنىلازمفعلالىبمزاجهحولهالش!اعرولكنمتعد

!ذالجيرانالعابرتخيفمظلمذامسستعروضبماخطالتالميناليينوفي

كأ.عاليموسيقجمعلمني!حكجبماخأثبرملالىولمبناءاساساالترادفنجتهئامعيتهـلافيانالى

..اطرارفتعقذجناني!مكنفماذامجاهدفصيدنفيامادمعيالفرحمنففر

حزننافيحزنكتنفثابتاولمجتلا"صي"معقافيةت!صنعلاذلكبصددمعيكلمةانثم

والاعيناالقلبلكفتحنا،لىقتفكلمة،لغويخط(الشهورطيلالدمعينقصولم)السطرهذافي

ثانيةبصهورةالمعنىونفمث!العاميةفيولاالفصحىفيلااطلاقامستعملةعيرطبل

ة!بنا!لىنزلتاستلعنكيقولونعنهمونمنع)عليهامثالفهذاالاسلوبركاكةاما

وسهلا،نزلتفاهلا!(راماالم!

وققللأحفيسهرناذهارا..الفصيمالكلاممظأخىوليستالفصيحالنتععرمنليسعتالقصيدة

ثاماةوبصورةليستانهاايضاوسمجدالشعبيالشعرمنا؟هاعلىلنعاملهاذنعود

تهـمولاممرقةثيابااليئااتهتبساطةمعتسحبملامفتعلةفصميحةادواتفيهـايقريممجاهدلان..كلئه

ابو(بناتطرقوخجلانمابفراغ،حسولكه،بعنفالفصحىيرمزقانه..ألشعبيالاسلوب

المكيريراءتطردك،نص!كلئلاوتخشعىء..بنميلنفسمهليحتفظقافيةاوكلمةفجاةفيقضفمى،محلهايحله

نجضلمنحبكباناعرفت-ولكنحزنناؤكبحزنكلتنفثاالينوجئت

.نسر،لا*هـزقةثياباكانال!ي)معطفكعلىالدموعسكبنا.والاعيناالقلبلكفتحناطرقت

(إاسإت!لأ!ةءاىضعمالىالالىقليلاصبح"أعبئ"علىلعين1جمعاناعلمانشي

قهؤلياناذأتيتفقلابالحدوايحاءتعطىالافيلانربما،الايامهذهنسعرائناالسنة

راحتكعلىلتنزل"العيون"تعطيهثئالذقشعرائنامعظذذيهيرغحف(لذوفالحزنايحاءمج

...بة..،قصيدتهموضوعمعلاتفاقههنايستعملهانبمجاهداولىكانوالذي

استابالمعىاكسبت(ثترادفاتهدهان/بمتانفارذنءي-تتأعوولىالتيالفصحىالمقافيةاقتناصالايومهولاهداءنيغفلمجاهدذلكن

؟جديدفقيمذالحزن.موضعمناك!رفييحطمها

عندمايخ،يالذجؤالثممكليانداعيهذاعلىقائمةمجاهدقصلمداانقدوما)السطرهذافبم"قد"اعتبرحينمعيالقارظبءانواظن.

ألاداء..يستوجبعندماولبسىالشاءرنفس،ييهج!مشجرقميصعلىعمامةاو،جبةعلىفبعة(وعنيعنكيقولون

...و!صدافؤنمصادقةفكرفاقنجد،الشعرفىونظرنااللغذغادرؤافاذا

هذهفيمجاهديمضغهاكماالحؤنكلاةيمضغلاالشعثيالشاءرانوالنقل"لىللألماغنياتخمس"الملالكةنازكقمهءدةمئمنقولةفكرة

رفيعااصبجالذئقا(غنيحافظمالحلدعبديمضغهـاوكم(،الفصدفمجاددفعلهماكل..اضافةاوتطويردهني!تمعندما،سرقةيعهبج

علىالفصيدفلهاهديتكنالذقب،حزينافراراصذتهفيانءرفع!ما.؟لكقصيدةمنوصئجئصورة(لحزفيالصديق،مرادفةانهنسجرواعمرهو

!إ"كثعبناحزىرنقصذتهمسافاجرخلفيحملالذل"انهعل،الشصبيالشعرخصائصمنخاصيةالحورترادفانوالحقيقذ

..اردتانشعبنالحزنمثالهذا.."جاهدا!تاذاولفييضعالشعبيفالشاعر،فيهالبناءوسائلمنوسيلةإهمهي

نأيحي(يثفالج)ينجذقلذاللياليطولالمر؟يةمنتحذلهاجديدوبتفاصيليكررهارئيسيةسنروقصيدته

رإنحى(واخذ)وخدمفردغزالعلى...العامذالانسانيذالر؟براالىالمحدودفالشخصية

حبومناتىوقءلي!اندرن:العائلةلرؤالشعبيةالبثائيذهذهاقرأ

احبه(مناتىاذاعلي)نذيكويسوبابها،وسيعهم3رار

عئترعملهانئىماعمايل؟عمللاريسبلاصبحتندامهميت1م

ئعبله(عنتر،صنجلممالهالاصنجعانيوبابها،ذليعهدارثي

***ساريبلاصبحت،ندامهميتيا

منسلختمابعدالفصائدبفيذاتناول(نيمكئنيهل..وانجبراشاشيعليكنذرلادارهةيا

هللدكلتةاردفاءالاصللشعراءا(ذااكونانني؟سلختما*دذئصفحاتالماشىيرخوفحضلامكعلى؟

حجاريالمعطيعب!؟حمدالقا!رة!فعلتلو؟لريسسهيلحرامعليكنطرلادادكمبا

لا3



ميهةه!بنفمشلقص!ةحدنقولهامينكينقرفع!كباعم!ابنظرقمموصشينقالموهناتبحيؤيفالناا13ثمهصلهعلىلقصبصىتتمة-

.هصيرمصهصصه،
و!و،النه"لمةذوجتهاماممعنموقف:الاولالموقففيتمثلالاولى.فريزةتدالمكمو!التحدينزعةاخذته؟لذيالشكلهوذلك

"البطالا(هدايسصوروهوحسابالف،شكولاحس!ثم،قتلهايحاول0.0000001.-

.داكعفرمريزه!صهشهي

جبإدة.(دإبمونة))انفاس!يخمد؟،وتالةبيدهإمسكالذيلجديد1ولكن.افيشاجحتالحوادولغةجدامقنعالقصةفيالواقعيالسرد

الىمنهاخرجاخرىلمحاو!تالموقفهذارلطالى،ذلكعنفعدى.....ا.001.ء..
لمجر..لعسهبهحدلديا.،حدرحابهمنيعيدانالكانببامكانكان

القصة.فيالاور؟سيالثانيالموقفالى،الديدقلالذينالكتاباولئكمن-نيصبدوحسبما-الكسانالاصتاذان

موففعلىتعتمد،ألاؤءصصةاو،القعببرةالقصةان،نعلماننا(لكاتبانانحي-همنغو؟ييقولكما-يلهثونوهم؟لكتابةيمارسون

اننابيد.تكميليةثانويةاحداثمنالاطربعصرصولهتدور،واحدتعجكانتالتياأتصصارقيالعو؟طففيفريزةملاحقةمنمتعباكان

عنيفة،بأءداثالاقهوصةيزحممن،كالنالنمنهناكاننلاحظ
...المحمومنفسهابها

عأسس-افنيةاءالاهمؤمهاتتس!اوىاو،*نفعالدرحةفمهاتتساوى0011.
.......حستروو،؟لسريرحارجالطو،ليالسروالىقد!:النهايةاما

.-الاقلياتالههاذاتالقديمةالاقاصيصمنبكثيرفيذكرنا،القرارلهذافريزة

توضح،الفنهذا(سماتذةكتبهاالتيالاقاصيصالىواحدةنظرةانييثرالمسرحيالمولفيضعهاالتبمالستاركقفلةانها..المقطوعةالباترة

اوضحومن.اقاصمصهمفيألاساتدةهرص!ءيدصكدهاالتيالاهمعة
...-...والاهجابالرصشة

.تشمكوفاقاصصرذلكعلىالامثلة............

....مريزء..سحصيهسداجهمعتنسجملحدسذاجةالنهادكأهذهميان

عطببل"بعحوانا!ولىاقصوصينفيباناليكالالتاذبامكانكانموقففيالذا!ةهياين:تخساكللانلنايحقالاولكن.حقذلك

!"ديكمصرع"دعنوانوالثانعة"حديد.ء....
....كريزه؟ب!طر-ريبولا-م!رساشيئاكالتاككبا!بوةمنكفريزةقاة

ماع"لالمهثدينمجبيازوهر"وبينالمقدسةالابوةازاءالواجببينفريزةنفسىفيع1الصرهواين

الاحرارالعواقيينالادلاءرالطة.
.س؟الحياةمتعممارسةفي(لرعبة

الى!هضاكصمرنوريماتص!هدمة..الواقعيةعناعر(همالقصةافتقدتوبذلد،تمإمامنعدمةالقصة

--هذهميالمقاريالعموديكولىانيجبكانالديالصراعصرار

ر!"*!

البصك.الرحمنعبدللاستاذ"احلرصكليزانجة"قصةواخيرا

--!د:ص!اوءا!فرئرى!ي!سجاهداإحاولفهو،ملكزوجته،يىعاىبشرفهاصيبرجلهعن
اطلقواخصرا..احرحينارصبنعشيقهاوردم،حينابدمهاالعارغسل

المودبالمهذبديكه؟صابلقد.يوفقفل"،رصينديكعلىالنار

ميممتيماععلقش!الوقحالديكذلدمنبدلا،الوجيه

قتلمعتمحاولةهيالاولى،"اندرو"او"موقفان"القصةفي

لمحذارص1ممصبصس.القصةتنتهيثم،الدفيمصرعوالثانية،ملكزوجته

ادصأصصسئصصسماصرصمحاولةأهمعةعن!.لقلأهمية،الديكمصرعاعطىقدالكافبان

لسرصلصفاإوصسيثبالتىالنهايةكان"المصرع"ذلكانبدليل،زوجتهبدمعارهغسلمعن

فلمحي!فيبصثطفىانيغالأا

ارالمجشيرداعوتالاصلفهاف!أفيالاجمب
عشرالتاسعالمجلدحديرعاصدر

!خهـ.صئواص.دص.تصاأصعربيالعالمفيوعمصد!اووكلاءهاقراءهاتفيدانالثقافةداريسر

فىبرر-ثيفا.ص-صص91ا.6القادمنوفمبرفيمجلدا25فيطبعهيتمألاغانيكنابان

ص-صص.(يونجو)حزيراناخرفيينتهيفقطشهرولمدةالمناسبةوبهذه

مفاهيموصرصبمص-صالرص-.الاغانيبكتابمشتركلكل%02قدرءخصماتمنح

لامث!إيه!(اصصلرر!ال.لاه3ملاتا!بدل
سطقبا!!ىح2له(لبريداجورفيهبماالعربيةالبلادجميعفيلبنانيةليرة.15

-3ءحزيراناخرفي؟لمنتهيةالمرهخلالللمشترك%.2ويخصممجلدا

لبنانيةليرات6؟لواحدالمجلدثمن-يونيو-

1813صى.-يهرجمهوالنممضللطباعةصضل!عهو4هنعتوراتيروت-اثعقافةد؟رراجعوا

الدارو!ءوعموم03ع61:تلفون-3(ع.ب.ص
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ع!حئىركح!!!!ظننظ!5

يمء"أ9-كاؤوأط"ع!االساكل"ش!ووكلن

أنطس-تو!ير

وادبرببةفلسفيةدراسات
رباجمماأساررارأبتفخريماجدرلث!دأبن

جبرجميلزيادهميخسيم!احبظرأارسطوطاليس

شيخوالابودمنةكل-لمةلمحميريوحشدالعربفلاسفة

رامرع!ارفاجعفريةاالحكمضووريك!ميخائيليخبالا!زوما

نادرادبرألاسسلاميةالفرقاهمقميريوحناالعربيةسفةال!لاصول

نخدهرفدئيلالرورب!ةالاخةزورائبفظبمظاجسدللغزأليالفلاسفةتهافنت

نخدهرفائيلالعالمادابفيلةجىف.نوتلفردينانحلبعنتاريخيةوثائق

جبرجميل!رهوح!ءظإلمحبشدحهتفكتورللعزالبالستقيمالسطاس

البسهتانيفيؤادشيحوللأبالحدلثةبإلجاجات،فيوؤادالعربىالادبفيالروائع

شخوالال!خلدونلارنا)سه،ئلشفاءنتالانطوانالقاهرة!يطولولىابنصامع

...-ا!لس!لغيريلاميلللإجت!اء-"العدالة

فباغناطبوسالعربحدائقفيالادبمجانيعبدومحمدألهمزأنيالزعانبهـيع"قاصات

نويابودمىألرزديعبادلارنالصفرئإرلر!ائلأصا/فيانطوتالع-ريلابنادولأتاريخمختصر

عممنطايفنساتالمعاصرألعربيالادبفيص-هتخباتاجزاءلسبعةنمئيصالحانيلانطوانويىلمةليلةالف

تامرفعدر!،ءإ)ووخلأنالصفاءأظبوانحقبقيةج،ررأبراللفارابي"الفاضلالمدبةر:ةاهلاراء

!ادرادبرتزليالمعالخياطلابيألازتماركتابادياسلسهيلكالفيزأيف-لجانماركسكارل

.اددوريادعزيزعبدروهـالعربالتاريخعلمةنثفيبتثبويجموريص!رشدلابنالطبيعةبعدماتورب

كوتثىودههدمورهبنلثابتالعددالىءلمخلالمد!كت،بجبرص!يلللجاحظئلالرلطوأهماًلخبيينوالحيان

المعاجم

عربيالفرأزهـالدرية،والمضجانسأتفاتالمترأدسرقامو،المصور!!نجد،الطلاب"خجد،ألمنجدومنها

...-عربىو!رنسي!رنسي-عربيالفرأئدالدرية،عربى-يزيلوانبنانكايزي.-

للمطالعة

لر.فنبازوؤ!4.هض-ضعر.للقدرهـنهارب.حنكشيات.(رواوميخائيلالعرأقيئللكاتباشميرأم

عائاة.الث!عبأبنةانب-ة.اجنحةفاتر.زيتبصنديى.غرورالض!باب.الاباءخطبشة.ت!دجنيئلا

ستالجنونالء،ر.اسموألأ.ف!معالكشاررحض"51.ف،والكشالجنديباوكبادن.الربأنتصار.فةغرفي

.ألفامفةيهةالجر.المعركةبعد.الظباءصارع.الاقزامرجنألاحمر.رجل.ألقرصانالصوأبالىعودذ

..0الجمتبمة.ألخائنألارن.جزرالغدر.الص،عقة.ألثائرالفتى.الشيطانمستنقع.يعالمرالانتقام
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ءهءصص

!رصساباصكنسرررشا
--33!-7عيح3

:و!،رهصراخهقوةاوجرأ.نهمدىاو،العقابمنلضولمحهبالنسىةاي:المعتقدات-؟

واءصا،اأسكول!يةوإبثاربالان؟صاحالرضىواما،الجررهةتكراراماومدرسةواسرةبيتا:(1)ج(هزاءالمافتبدالوجودالىتخرحانت

..بدأئنبذكاءالاباءاستغفالالعصافيربيضوتسرقبهاتتعلقوشجرة،وأماوأباوكرةوصبية

هذاابدالايمنعذلكولكن،العقابتكرارالىإ؟ديالجريمةتكراد..اعشاثمههامن

جوهرهاليكشفلارشادات1وزحوالنصالمثلكلتحطيممنالانموذحتريد،(حدوغرائزكميولكوقاومالا،داصلكمن،تريدانك

العقابلمدة.وفي!.للغايرةشخصيةتحربةاثرعلىبهاليقتنع،بذاتههو:احدلكيقولانبدونتحياهالذيالعالمهذاغموضتكشفانانت.

ون!نحول،(لاخرينلاخلاقيةالشديردةالكراهيةفرضالىتؤديانلابد..عيبهذا،خطهذا،حرامهذا

هـلتحطيماساورهاخبيثةشبمرةالىلتنمو،البريئةالىتطلعبدورسرفةضررءنمحاضرةبالامسعليكتليتانهمن.فبالرغمواذن

وهو،بالانتصاحاأرضى،جانباالاخريئوطرح،والمثلالمعتقداتانمنوبالرغم.بلاوتشغفالمسرؤةتواليفانت،العصافيربيض

المت*ررةالنسخملإبنعنالأوللمسئول1هوالاغلبي"تختارهالذيالسلوكدروورصكالىالالتفاتبضرورةقاسيا(عصنو؟)درسااعطاكؤدوالدك

.حدوبىيسوركقضبانااكتشابهةوتخشار،تستغفلهفانت،المهملاتسلةفي(لجيبروا؟توالقاء

،ووللالاأحميدبدالحعمعليكيرلطاقةلكمهبههأعا((فتجىد،تولدانتجزيرةسر"او"الكاميلياغادة"بداخله.نضع،ضخمأللجبركتابا

مسلأ-3:الديانةخانةفيميلالكتنهاىةفيوي!ئب،جرجسبىعزبرصاو..للتضليلالم!شوحالجبركآبداخلمنالقراءةفيوزأخذ،"الكنز

يكنولم،رأاإكيؤصرزاوتسضثصارانبدون،مكلذا،اربثوذكسياوالعشساءصرمانولا(لعصيلا.العالمفحصعنيمنعكابداشبمءلا

ء"خمكأنسانل!ننت!ماايضاوقا.فكيوم.نحددأن(لا؟لشهادةهذهينقص؟لماذا.النصائحولا

..والاختياراتالامكانياتب!لتكشفان.نريدلانكهل؟عليكالسابقةالمتجربةفيلاتثقلانكهل

نالذ/الاخرينالاطفللءكألميةمعاولاؤت!صطدم،بكتسير(لحياه؟بئفسكتنيءكل

وانفسكورراج*قيمنكتحتاحجد.إدةاثصياـءتتفو،*،معكيلعبون-عبدافتنتأوانها،الاعارةعلىمحسبرةالاخلاقانذلكيعنيهل

ا!شباب.د-نتب!انالى،وتصيما،وتكروتكبرتحبوتظل،هيكماقيولها؟المخاصالالننزاممن

ارفاوصوتك،ذ!لمثت!كدشارةازفينترت.رجلاتصبحذاانتووا(دةالعياةظ-انه:الصغيركالحيوان،(خلاقيةخامةالطفلان

كشىفي!محاواةفيتائهاطفلاذلكؤبلكنتلقد،بيك1لصوتمقارباالجزهـ"امهيجصىانكثيرةاحيسانا،جاولالحيوانانوكما،ويمجها

9)صافالذينلابائكالجامدةب.العقلميهؤتصطدمتعامانزريد:العالم،محاولااللألبلالاعنتمىبنظرةلالعالمويبصبصءكمنهمنفيخرح،!أغايرة

مافعله)"طمالكايهطانتلفولولىو!ط،نت1مانؤ*لهنفسطفور-!مفياووور-رالىالطفيحاول،الخارجمنتأت!النيالهائلةالضجةد"ريفهمان

.؟المادا..بكابراؤكهذهبداخليسمعهاال!كيالخشخنتعةسروحدهيتعلم(نايضا

.الاولارخط!و.وهذاا!*جربة.في4وورتأبنكيضيمان.ؤ-ءكأخسرلاذك"ءضرم،وتضربهامهوتصرح.بدأخلهاويسنقب،يؤتتهافهـو،اللعبة

وليس،نقاء!بدثنيلفظهاوهو،زجاشبكبئت!ائج.؟--لم(نرإإرهانتؤ-!وقالجد!!ة!لعروس(لخالدةالدورةسرولكن،احرىلعبةله

!صع،أبي!وتنبابنتبابهبينالهائلا!زمنيالفرقفكرةوءيهفيلاند!ثمصيىربداز4!واللعبةهدهفمصيرواذن،ينكشفانلابدمقعدما

تتشكلن1ابدالايمكنلا..لا/مكنهاجديدة4خارولانهل*ن،دلكاهمية.4السابفا!قي

نألار!.السامهقىت!رربتهامنبدلا.والنحربربئلمينوادوا!طرقالاإخظ-رتجده،وجههفيباصابعثوامحبث،ء!ه:صميراطفلالاحظ

..!اءالمتشوضنتمف،وء2العالىمان.س!وكيدركوانيفهمانمحاولااعماقكفي.(ليك

ء..ا..0يرمهـمكانه،ارشعائلةالمءلصةالنظرةب،ثهدقيقةكلفيله
ناي!مدن،1النص؟حةاناعنتقادكوي"لما"امخطى!،كأبلمحالت،دنو

..!!ل!"خير.ؤدور(لنيامالعاؤهموقضبة،؟،حالانفهذاصا!العقاب.نكرراذا

.فشولوبرب\وووا!رجء*!لى!ءار!ز!حاذناتتوو-،الض،صةلظروفهبالنسبة،ثلاثةحلولاحديختارفهو،الطفلذهنفي

اوضوعفئاوالاخ!لأقياتلقوانين1!؟،انقلقةا!!رةووده!بمايرفاباك1،ل0ألؤ،دمةوالم!،لاتالمقللعذأفىواعهادةأحماحاأزالأحخولأتلسوف)1(

هنذوتطلعنبراءتكفهـ!ا!ئرلفؤدانبئتسولا،وؤ،ركأ،!دقهررا،دةوالا!-ألالحاحع!أاىاواذ!سدارميانخىاي!ا.لكثفوتوسموف

هـلارفه!امكان!بة3،مارالموجودو،لمهتادوادن.يرداقو.إ:ة!حظةهـلىؤ!ونفشدوعلنهعترضهاأ3اداالحقيؤكأنعرفكيؤ!اذ.بالذات

ناعليكفيجب،مسلمامادمت:ةالوولنسديدةإقوانينوا،ت!خير.؟.جوانبها
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الممع،دةولمحيها،كراهبةالعالملارالحبولمحيها،!وصىال!،لملارالنظأم.ف-ءيبوالا)1!الخلقوفاسقيادوءابناءمخالطةءنوتمتصعو.فموم.لطي

)1(..شقاءالعالملان..نالنهايةاسلامياانموذجاتكونوان،لغرائزك

،مخطتونرالذهـ-،ءالحببوانعنمميزالانسانبنفا!واوالذينؤ،ذا،م!ينؤرديبرإرورتكلتزمان/جبلانك،العقيدةقنونهوالمهم

للاز-صانالرئصشهبئوالميزة.ايضاادكياءوالكلابوا،تملفالتة!بانزياو،"ور:ةءقييدةذهنثقبتضعفسوق!،السعادةء!ي:حثونممنء:ت،

،ا)ف-بلامعلىالقدرة؟وعية؟15الاجاوالضحكوليست،ا!خيالوويء-صالهإثيمنءنكتوادا،مع!يصةعقيدةترفضلوف،الاقلعلى

نعرمرفوالنحل،كالمجانيني!ق!قهاني!ةطيعاونانالاورانج،نتمةر.ؤكب-اتتر.إد،محارباكنتادأوحتى،كذلكتفعلفسوفالمال

لموموفي،مثلنايثرثرانرشتطيعوالببغاء،منااح-نماءيةالاصاصدلااذ:معي!اموقفاالعقازدمنالوؤوفالىتضطرلسموف،كحمامة

00اخرىمرةالاوديسةيؤلفانومكنه،معينكظاموتب!أ،ماجمب*ا.برؤض!هااو،واحدةبقبولسواء،الم!بةءنير"-تورةكبانرمكنه

صلقو-،،للازتمانرئبصيةميزةلانه،تلمتعبالخيالىحيوانمنويى!فىا!اتبع:الملوزكأبالاشاراتممتلضةارضفي،اذنداانتها

المقابلةحممىندمموهوما،و؟لفضول،الفراعوقتدةوز؟،ا!ةأعللهكلسفةواصدقاعظمالكدأالفلسفة..نحناتبعنا..كلا،الطريق

يرلعمانفباستطاعته،صغيراالانسانامامالنهركانفاذاةالاشياءبيناا!ا!.!.!لاءوراءلاتمش،وللاتالافس.!لاولدبرة،الو!ودفي

....شيءايعنقلوكذلك،مانهايةغبرالىعريضانهرادهنهفي،جه-كا"افظهاولكهث،لصفهاكسبكتفيالتيالاشاراتبهذهممتلىء

يمكنمااغرباناذ،كيفياوليس،كميافتراضاررصاسهفيوالخيالاإ-ى"تضولانكبل،هذهـالعقازدتسفغرلانكلا،النظرنحهاوتغض

..الملامحارضي،مستمرةبصفةيبقى،ن!صورهانلنا..رويلادكمنذاىراها

تدأ،جديدةارضايتخيلواانالقدماءللمصريينامكنققد،واذن،صلإىالاخرىالعقائدضوءءلىعقيدتكمناورصة!كرةالىهاتطيقولن

سهلةالبسيطةالانظمةيحبالفردوالانسان،بالخلودوتنتهي،بالبعث..استحالةاوميهاتناقضاتكشفانلكامكناذا

البشرداموما،العقليوالجهدالفكرواعمال؟لتعقيديحبولا،الف،مصنفمنكازوا،والعقائدالنظرراته!هاختهرعواالذينالرجال

..بهتومنكذلكفانت،بهيؤمنونبمايؤمنونجميعا؟ن1وصصهـقوانرفضواانذينالاشقياءالاطفال.الخاضعينغيرالاطفال

القديمة،واليونان،بابلوفي،وفارس،الهندوفي،الصينفيمنف!بهممااكثرالخطرمنفيهسرنحهاقصىفيالتراممنالقفز

وكيوغيني!ا،،استرالياوفي،المكسيكوفي،الماياشعبوعمداهـوتوهبةمعهاتحملالةج!ص(نفيالاسصحماممتعةوان،المغامرة

يفورغبة،خيالمنالقديمةا(مريبخصاليتمتعونبشريعيتر..احقيقةافيرجالاكانواالذينالاط!فال:والغرق

في(لامثلةتتقارباىابداغريبافليس،حدودلهليستبشيءالايمانؤ-،أثواربدويالاطفاليححورواانا)رجالهؤلاءحاولوقد

تفسيراتعلىتتفقوان،تتماثلوان،الانشوطةهذهمنالخروجمايفرفءور،ىالى،ورضاهموت.ليمهمقبولهممن،اعمارهمارذل

..لفةكلخإعه!دواانارإدوالقد.للوءيوممارسة!ورفةتأملمنعليهمالعقل

الضطمالخيانيالتاريخهذاضدي!ناضلونالابطالالرجالاولئثكان..!لمولث!مفياوخاصوالارراكالذا"نيالكشفظحسىمنمافقدوهاليهم

(حي!از-اينجحونوكانوا،المنطقواخرهاالمنطقاو!هاضئلةباسلحةاح!قبقةاتصصحدائماتتكررعندءأوالاكتوبمةشيءكل!!لبالزمنولكن

المنطقلان،مثارةاسئلةعلىالردفياحياناويرفشلون،الاسئلكأاثارةفي،اد!ردفيالراضاواإىىوالكذبالزمنكانققد،و؟ذن.بعينها

اس!4الذياررريعالجهازهذايكنولم،قدميهعلىيسيركانبرصل،ره:،ةبرجالأءماوعونإ*وزثاا؟،حقاا!رجالاولئكاعداء

بعد.موجودااول-!.اجفيوا!ءفحانيةا!روووالسىلطةرحال!ن!اريحميها،مرردةمناقبلىضارلحون

ا-صإنفسمهااختصرت،كنيرةادير،ىظ!رتالاوسطالنفرقفيالاطة!-النفوسفىاتفياءير*كلرواان)،!اء*ندلكمنوبالرغم

انت!تاديانكذلكالاقصىاثرقفي.والاسلاموالمسيحيةاليهوديةهـ-نالاحسأ!!ثوان،الح!بقىابونا!وادمانرظنونكانواالذين

جميعاالارصبفروانتهى.والزدادشتببةوالكونفوشيوسيةابىودرةا)ىوا!*واكبوالم!حباراتواكجومالافلاككلوان،مستحيلاليمسالموق

"اةيه!-ابكلوالتسليم،بعيرهااوالمعتقداتهدهبراحدارضىاالى..ارتافهةنوازعئاهةلخدرووجودة،والسدموالاقماروالشمموس

..وخراقيةوت!طفحججمن،نتيءءلتفممه!رفيالمجنونةب،لرفيكأبدأ،كاملتاريحهناككان

تحيماانت.عامالفءنكثيرايزلمدرمنكالىهؤلاءمنمعتقداؤربالمصىريالمجةمع:اوحهبىتفسيرااؤكأالخرادباعتهالرصىالىوازثهى

!ا-ا!ءا1861يروفيوءفي:!مثلا،برومكلفيملامحهلإ*غيرعالمفيواروصاتا!ى!وا!أتولأ!بنءنمخنلفلانسان9انلايرصدقالقببربم

في:راير14فياءالكوبت!نشف1861يونيو6في.بالبتروليرفاءكلهالم!ثر،ذكأءتتيقلاويماثلالذكاءمنحفولها،وتتئالمستعينتىالتي

ؤ-وا!!ر15في.الاطفالشللمنبرورانونلمالططفالى1منكأو91ع4سرا.صجهولاسرااعهـاقهمفيبرءملونالبشرانبدفلا،واذن

-76فحةالمهعلىالتتمة-ص"طةن1لا!.الؤماشاور-تق!بلفيء!فونا!رلاكلتجبازيؤهلهمعظيما

مم!زألا؟--،تاتؤهـرةنق!!فخطيعاث!يحابهـضاعد111ؤ:7؟،،اقيا،ءدأءشي!خلوا!حالملان،ال!هـالةهاؤ:الان!سمانتئتظراصرى

الابهليتمتمعفسيولوجيةميزةصتفمل،الاخرىالحهيوانلتبزطعن

الابص-،رءلمه،ءبحضىانبل.الحيوات،مهنهااحسثحنو1بمثلهاويتمتع.جباور!!ءاىذلكمثشوبايىط،صؤلا:الض!قفاسهـقيانالمهم)1(

رو-تأحنب!-.يةنضريةوضعيمكنهمافعلكأاىسوا،،كهو!ش"ت-فىللمخاصكأأرردمتوما.حدا!نهمىبممارلةالالايعوفونانهم

لا-ك!-حا!اتالانساانيعنيوذلك،الانسمات!يالطبيصحةمثيلخه،قا!-ش!وور،ءىتأ-ا،.نسيركاكهيالتو!تلان،ا!راتعرف!!لن

هـ،ييكناجهزتهؤيتجريتعديلاتوأت،الجسدحيثصتالحيواتم!ز!روانت.البهاطن!نليكمأتأبطذلثكأفأت..لام1حمقاخلق

..جيي!،يانه3و،وكحهـته،عمردطولتغيرات00ذ!لثفي
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وامحالقدلمالعحر(فيكمالننحولى.القد،مالعرانىهذااحلمنولموت!لغ555ه!هرعي5
.................

البوذبرءنؤلوك!لك..الجدإ(دةانةللدإالمتحسمسينشدن5!!!منبصير

..ملا-16الصفحةعلىالمنتنمورتتمة-

بمناقبهالر(هنعصرنافيرخياواجعلهالقديمالعبرانيهداهات

الذيالعصروبينمبادئهبينروفقانويحاول،يس!غربانه:القديمة..)كل(الاطفالشللعلىولمقضاءسولكمصليخترع91(ع

وؤضى،تقريباالسلعلىقصىلقد.يومكلفييئعيرالصارموجه

!فمات!خطرالعابدصهثمزمنتمكوكااخرىلكننئمكوكهرشمتعبلمد،وثمحدهو،يمه"اليهقفزفيالا،والتيفوسوالكوليراو؟لتيفويدكالطاعونالاوبئةءخماك!لك

؟رالكوننهايةبقربالمسيحنبوءات!نوذلك.وجاهلا!ادروا،شاكاحيتمنوالمتقدمة،العلمحيثمزالىأخرةالبإدانوبعضالهند

خارقة.بسوعةيطيرفالعالم.دلكتن!حظات.إأالاءتقاديةالتفاسير

تعارضو-االارضهذهعاىتتءققلنالعدالةد،ن4ونبوءا،تنحققاغقسرواننفراطادكونيةاتجطذبوقوانجبن،الؤلكيةالقوازينمكتشفا

هـ-ررااى،صاروبا!خته،اوروباشمالاقصىفىالموجودةالامكانيات

القوانينومئات،جداالحديثالفسيولوجيالزرعوقانون،السدمي

..للغايةمدهشالقديمالعبراني

وثق،زرادشتءصرمنل!ت،(هـحءمرمنفلست،(نتاما..وتطويرهوتعريتهالعالىموجهكشفالىترمياتيالاخرى

وا،السوإلمدكا(9بالطائرةواوصلئاه،إرزقحياموسىخطفنالوانئافكرةيرميانيرحماولواحددينمنوما..الاعواما!فعمروواالاديان

لا.ابيكعنتختلفالذيانت:عصويتكفيليكارئفدوان،تطورك

فردوسفينفسهلظن،المعيشةمستوىفيهـ!يرتفعالتىالاقطاراحد

....جوبيصحراءفي!لغز!نصائدءننيوتنقدهـما/كتلف

ه!ذاريمرتدر،،(لاخصل!فكلمختلمفعصرفي.نحياانت.!.!ا
.نزو!حظ،المسيحظهورقبلالقدامىالعبرانيينمنواحدالكاختر

لمحو(لطريقة!يما،يسألونكعصركفيانهم:اقديماالعبراربجوابهتجد،صةالخطوظروقه4مجتمعوادرررظ،واخلاقيازلهسلوكه

..التصوفاو..الزكاةاو.المحب:تجيبانت؟العالممنالفقر

المسيح.لظهورمهـياالجو:عصرهروحفعتماماومنسجمانظيؤلمللكوى

..!الجنةسبيلفيالعالمرفضاو

السنواتألافمنذاقترضتاجوبةهذهلان،لجوابكيضحكالعصر.الهيةقيادة؟لىيتطلعالذيالفقيرالشعبيعدبالرومانيالجبايةنظام

وجهفيتقفالاخرحبلمحكرة.تصحبهالتيعجزاتوالمالمسيحظهور
الجوابىهذالان،بهامتمسكامازلت،داانتوها،نحاحاشتولم

هـد.بتعذبالمسيح.ومبررطاهرا!نسان.القاسيةالروءانيةراطور،بئالامب
لانه،ووطنكوجنسكاسرتكتاربخلانه،لاندريحيثمنء

.ؤ.!لا!ش!!لالحهقيقيةالتواربنءنالبحثؤيبمجهوداقملم)*(
..دأسكتردعانلا/مكنكبدشلهاالتيالعصبية

لايمكنه،الروحاسمهجسددمنمجولاجزءالانبالعقيدةتحياانتوأي،امثلةادلايرييبةتقرتواريخ!يانمها.سولكومصحلالكنهـرر"ء

ماهـص:ثلروازال؟لعالمانصحيح.عقيدةظلفيالايستكينان..تماطبزونه!يفياخرتاريخ

اتاريخوان،حاةالى.العدمحولت(تىهـى"كن"لله3لممة..انتظنلروثصالرنكلئن!لم!م!ه
الكوصحيحععصوياللامىالعصويولحولواداريحالحياهلالسير

شقوان،الجحيماوبالفردوستنتهيالتبىالشقاءحكايةهوالانساني
ا"

وهكذا...وهكذا..الموتىاحياعيسىوانمؤكدحاثالاحمرالب!راالمطمبوعاتاحلثتمدم01

..بايمانكالالايقنعفيكالجانبهذالاق،ذلدبكلتؤمن؟نت

،اذنالعالمخلقوبهبف:"الكافرين"الرجالاولئكتسأل"وانتاالعلم(فيخمرنأتبيروفرآيتجلى.35

الانسانوجدكيفبل.؟.والنهاروالليلوالافلاكالنجوموجدتوكيف01ا!بماد!فى6"

منغايةدهعلىهاماسئلةنتثئالكنكصجيحصحيحفولدققةهذالمها!رضىلذكااالناضجالعقل035

د.....او...ءو5واالجنوبيالقطبقاهر003

و،دةد"اءجزءانالعالمتاريخموسوعة0135

مستمرلحمهموأكللةعطافرمهمليسحمهملحطمتللحل!وورلىبروندثىهولطلحعابحلرلىلأالعالمتاريحموجز043
اعاد،يرفضالوجودممط!وى.لكقولو!كالو.ا...وادا،لمالابدوالى"

جيفرسون08.

..مات"اجزءارالاستراتيجيةرواد..8
البحرفتحمصةير!ضونكانوااذا..الاحرهوتراباوتحوللم

السمواتسكان065
منالانيقفونلانهمفذلك،منطقهـمعلىادلهغيرمنهكذا،الاحمراالصواريخرواد.ءه

يكمنوانما..علمها(نتتقفالتيالدرحةن!فسفيالضخمةالمسائل.ءا.د1..0
....ىجرلابيالمثد..01

يعحصوهنبرىونبشيء(لاترا!الىلايساقونانهمفي،اولاامتيارهم

،جبداافيفرنكلينمؤسسةممشوراتجميعتطلب
لزيادةالاشيئا!نفعلورثناهاعاداتثمةانيعرفونولانهم

وثالثا،والعالمالانسانشطورإ؟منونلانهموئاننا.وراءآلىاننكاسناالعموميينالوكلاءمنولبنانمصر
..

تقوله،شيءكلفييتشكونلذلك،بعقلك"كفرانكفييشكونلالهمبيروت-اف-إفةدار

؟لماد؟نيقل.دلكفي(لحقولهم

....1.،10000101000000ع.613تلفون3،5-ص.ى
بالمعطلاومسرالدينرو!لبيسيءلاعحداد!لهـملعوللتهـ

ا!
تقدمكلاناذ،تماماهناتخ!طىءولكنك..بالعقللايعرفاللهوان!و---عس!مسىعسحمسه!سىعسىمحسم--!سم!سم!سىعسمسم!سه!سه-،
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ومثلعقائدمن"اويهفيهعالما.ؤواجهذاانتوها،رجلااصبع!تلقدالنتعرانبلى،العاطفيةاوالقلمبيةاساسهوليس،وعقليمنطقياساسه

ا!-ليص!!ل!يضاح-نسمجمهماسوف(نموذجمانهناك.واخلاقونظررات،الاسحا!!في!قةوالمع؟العلاقةءن،ضدر،لاغا/بئعاطفيمنهوووالذي

ن!العالميرقضهالذيفهواد-ليا!نموذجاما،والايجابيالسلبيب!احلمالتيانطملاتوكل.تجريداوليست،ئيةفبزيامجاورة

،غال!اهلهاوجدهاانصنيطبببعتهمعتشتناقضبهاتصسكألتيالمعقيدةكثافةعنتعبير،محمدوعنالمسيحعننق!دونهماوكل،كريشناراما

قهو،كبماا!ءجاب(لانموذجاما،طبي!"فضيرو،العالمظيرفض(ذنفهو..والعاطفيةالروحانيةءنتعبيرا"نهااكثر،(!فانيةالعلاقات

ومرات،بالور!دةمرة،لظروؤهتبعاويحيا،عقبيدتهيضافقالذي؟لاخرمنيطلب"اليافسع"اللهنبياناتصدق:يسألونكالرجالهولاء

فسحانه:با*،يننراهالذيالمتكررالانموذجهووهذا..بطبيعتهيااطع"وراءههللوالانهم،حجارةالىطفلااربعينيحول(نالحكيمالله

كأ!ة!ان،نفمهوب!بنبينهاكلا،واماميامامكبا!حل!قويتصمهكالكذبالاطفالاولمئكحولالحكيماللهانايضاوتصدق؟"..اصلعيا..

اطفاله،و?كهإووكأ،الءاءصة4تت4مصفيهاطالماشيءالىلاتجرصغيرة؟انبيه"لمبعاىبناء،رة1حجالىالابرياء

..أ"اطفاجوعمسألةبارنطكيديعيرلننفسمهوالله،حكيماللهان.نعم:ايضاوبالعرق،بالوثوقممتلئاتجيبانت

يابإلح!م،مغنملايرفةىالذيالناجح؟لانسان!والايجابيالا!وذجمنتهىعنينبىءانما،الحكمةضدلنامار-دووكل،مايعملويعرف

ن!..اورانهوبينالظاهرفيذلك!فضوير،نفسءوبينبينه،شيء-..نجهلهااتيالحكمة

حي،.نهمعبرءحدالىءةصارعةةابهفي،تملمهااتياوالاء؟قاداتالمثلتمسكاذنولماذا:يسألونكمولكنه،بذلكجدلامعكاسلموانا

..(لخاصةسعادتهوممصعألةوسلموكهر؟وسانملكامادمتنجهلهشيءعنند(ؤعلماذا؟ءلميناغاهضةبحكمة

اءورصةافيضارباذا.ولكنه..الناسىاحبب:!كيقولالمسيحيانهـا":مضلمنبكلماتا!الاجابةتتطيعاخالكولا؟وعقولاواعينا

ذلكمناكثريرتعلمسوف،افسةالمتاوالربح.تتطابتجارةفياو،مثلا..ءجيبة؟خرىوأش-"ء"الصوابنعرفان1لت(ينومن.4حكمش

ء"!هة!ماالتاجراوألاخرالمضاربوبين4بينالعلاقةانيعرفوسوففيطل؟ذلكفعلتلماذ(:كتابهمزقانبعدتسألهكالطفلتماما

انهبالهأكيديعلموهو..حبءل!قةمنهااكثر..وحقدوغلكراهية)1(.0.هكذ(:دومايجيب

إءصروهو..ث-!رينمناؤلىفي!!لس،سهوف(لمسبحنصيحةاتبعلول،العفتنجاورحدودهانويدعي،المنطقصديقفاىيمكنهءلانتي

السساسو!ن،صحيحةالنأهـيرةبان،الحبدكرةتحميقاسهتحالةالغريب"مؤلفيهفيويلسونكو)نالمعاصمرالانكليزيالكاتبحاولوقد

فمافتراةدا،فاشلونعميغ،خاطىءمئطقبالطبعوذلك،!يسىةكماونهاوكذلمك.!!ؤييرىمنهوالحقالانسعاناني!مبتان"ا!مردوالدين

المحسوسة(لماديةالعلائقمتشابكعالمفي،"ويزرةكب!الميها!نسالى(لخبالصودةن1،اليوتستيرنزتوماسالكاثوليكيالانكل!يزيالشاعرظن

..جد،!ةماد.بةقيملخلق،الحبهذاتجاوولالىالا!يؤدي،والملموسةهـنوبا!رئح.عصريوفشلقلقكلنهايةهيا،سيحيالحبالى

لميخم-العا!م؟نتماماإ!رفلانه،اوءا!فضيرالسا:تيالانموذجوةوف-ذكائهمامنبالرغم،الراهنةالحفهإلىةالمفكرينهذيناهمية

ويرؤضسر،المموفرقبللذلىفىوهو،يشجبهاولاطبيعتهفيه3د،زعمهماعلىوتدليلاتأكيداقدماهاالننيالنماذجفان،معارفهما

يا،بالروحويحيما،وحيوانياوأرضء،دنسمايعتبرهمماجسمهاجهزة،الشخصىفهرهاواجهةمنا!العالمترلم،متصوفةنماذجسوىتكن

خلاصاجلمنالجسدتعذيب:الغربر.بئالهـندرقيا!و*ميلةنفسي!تبعانهلاغاية،طبهعميةعملية،هذهالجمعيالاسقاطوعملية.الذاتيةومأسانها

..!الر،ح:إ-34العمالميتلون،م"لأبأل،ليةالنهائيالاختبارفيترسبؤعندما

.:؟ين3ال!سلوهذيئبينتناص-ننقذكيفجهمارض!ول..الصداقةروعة،الجادد،نجيازرقة.الساحرالغروب

دون!--انفسنانحققان4بواس!طتنممه"ظيعئالثطرإبئهناكاليسبا-ك،موا:لمالأاالنماذجهذهراتوهكذا،ورسوبكفشلكلونالى

.؟!جبب!دةتضحياتهـيرءان،جيزالدؤيتزسكوت،برنانولى،رامبو،ريلكهمار؟رانيرا

ينتبع""..كيركيجورد،بوهمهجاكوب،هيسه

محمد(ادرمحببيالقاهرةالحصولاجلمنصراءاوجدتها،منهـمكلحياةتفحصتواذا

..ذاتيةمحضهحقيقةءلى

كانوا:ملاتهم،قطبيعت،مبينيرءدثكانانفصطلاثمةانايضاولاحطت

لأاأفىررالعص5ؤئرذلكتعبهبيرانوي!تصورون،وقصورهبؤسهفيلحظونالعالمالىيرنظرون

ا!نسانعلافةلاروثانيا،الاولىالعقبةالموتلان،اولا،مستحيل

فيهـ-اكبركمعلىللحصولالقتلفيورغبةراهبية3*قةهيبالاخر

بالانتقالمحمومةرغبةجميعابهملانوثالثا،الرفاهالسعادةمسوء(ت

ا"مم!اءا!ث*ا9ا.!.افكألالقاء،تاموذهول(تداهلحظةالىالفكرياو؟دسدبمما

هـ:لكيقالانوبين،العجيبالكلامهذابينالفرقما،اذنليقل

السيوطىالدينر!لالبب!دورفع،ملهـبةعلجمراتوالسبر،الابربوخزجسدكعنب

عليهوعلقحقف"-.بالروحا!فصالاو،(لنرفاناعلىلتحصلالموتحتىاعلىالىاليمنى

المنجدريئالدصلاحالدكتور.؟".الاعدى

ب!بروت،فالمكتنهوارد:تهنشر

..المصوليةالعاميةفي"كدد"لكلمةالفصهصالهترجم!)11
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000!--%ءو!رلح

سلومسامبمالى!داة

هم.قلناوالربما(سئمت،وحجابلسماسرةدربي

..ضئيلقزمدروبناعبرلاحان،!ى"العملاقتقزز

،-.؟.الجباهعلىالمسيرهذامتىألى

ب!هـالعثر-س!نبقاءها!شا!طب،متمبتانقدمان

غم،عظمناينخربالا!،المجطئزايمانوهناكهنماوهم

الفهجر،رياحوزجلدنما،اغنياتتسمعاذنلا

الشروقل!دمتما،صدىلا

وضيقهمحمبحنا،سوادمحابرنا...آه:المعابدفياوالعواهر،يزحفوالكون

لأخاويه،شوهاءاعمارنا...صلاه،احد،جمعة

هنااغراب-نجسرنكاد،الغرابزمن

الطري!الىالطويقتسلمناوهناههـنا،ليستبلادنا

الهواجسىتمزقهااشياءأشباه،الحقائبهاتطوارفقتييا

،!ارأتريووطن،د،ذل،تربة؟...حياةكرهناهاف

ربما،،سترجع،أحلام

،زعودلن..لا،سنرحل،صنفحماقدسنايا

غيق،.ف!زن!دهمالخليللضفيالمحزونبيتنايالاترلم

،صدورظتيهعبرظلي،لالاصهذهيا،عينيكفيالاشرا!نغبد،نحبكأنا

ألعروقمنحدرةظاي!،الكبرنهوى

،نيوبش،اعجافاإلشرابينأطرأفطستحزالرحيلهـنمفرلالكن

،-...لا..هـ.خذ،ولاحلامهناقعدتنانفعما

الونإعحرعمايق/ألخراكط!يبالمسعيبلطى11..ليليتكساء،خبز..يرتجي،يرجح

الفضا،فييحدق،يرنو

-5!ذهول،خدر،غيبوبة

؟والقرىالعواصم!عبيياسئمكك1،تهافستأقبيةنفعصا

-ش!والارضالأإلدخراربفيعمثاخكطر،ف!(،الجايل،نربولا،يومالرجعتالمثلثلا

ضحر،وألدنيالقثرفيثورة،يزمجركهفمانفعناصلا

.-ألثرىفيتملولأبوب-
كعررسطكأسنطاجنووفيه..يىالخلسمفحفيالحزونبيتنايا

،تتطلعانالورأإلى!يم!-

..اجنوبأفبجمعالكون-تحدقانالرحيلحار

نحب.ارضطياسنعودااكفناللحريقكئيببرألىنمضي

اهـلمىبلألوو-(محصنكمنمضى-همما-

-الاسلادوفىأولو!،زراكلكينعود..الطلولندبعن..ألثولر..زمرة!،

...ورا-بوت.ر،/،لوداعنااتتألثياءبعضيا

،ءؤوس،نجرعهالسنعودأالمطارسيركلهاأهاتبضعر،
.ر-لأ1..؟.العويلتم ،!الدنمت!ى،ساةانكمل

..صليب"نحمل!،تنسونغدأ،دموعكبم!كذب!

طويلأيىبيننايفرف،ننساكم

الثجهجم!ححممنأ(الثرىأعقو،أجل:قلتمولربمما
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"9+؟!م!؟ص!إ!اكس
!غجموج!؟كا.-!!ح؟!د--!

.)صمنحابحى-؟،ه

صص-ا!!هبر،!جمؤو-ا--:--!/؟7

س---.......--01-.!!--بم
".،!ت-!-!"د.كا------ا!س!ر!فاص!ر!لجويمه

برناروجفيشوشهفلروقالاستاذألادرببقدمهاالتيالسدإ"رونلتالملاالحلقةهيووذه*%-!؟!ط!ب!3-

برالصادر،ئن،حياذعنفالكشيهدفو!و.ال*اصوةلي،ذاعةالشازيالجرناهـجصن"،ءالادبصح)1*ب!طفي-2

زوو--"،آلادليبيراهاءما،اصرروازتفكارهوأ2ا!رلييارببالادبينقةالعلاوزورسير،وتهمووف!رتهمء!قي+-

،والخاى-"اعامةاا)غكر،مملصبعضعنئنااراءادليمالزقديرعمالىليركلبكه،.الؤرخولاالش،قدلا"ء-*،3--.

اله!،مجال!رز،5هذأإحلووإتقراءها((الادأب"توالائيو!ثف.أذهانف،فيانتاجهمليخ!ر!،التفي-"-خ-!.ب-لا""-

.احبعدواححت-،حه-.لم

الثالث:ا!وأل:الاولؤالللس!

الرواحطانمتهاجكءر"التكبة"صكأ"الجد-هـةعرذالقل"منعتعكىانحطالحكومن.اذت،جهعنابداتنفصللاالحاتبحيل-،+

التطهورهذاءراحلك،تحدداتلكفهلى..معينةفكريةبتطوراتالاجولءالوواير،تهذهتحورحدايفي(لى.روايلتكفشطمنهاصعورل

مرحلة؟لكلرزهالهبلوالهخهصائص..

فهيها؟عشتالحط

الاحالة:

..:الاجابة

ثابتة.فكرةتوجدكما..متطورةافكارالمرحلةهذهفيزوجرمنالفنيالعملفيماكل.ايواقعمنعناصرهيستمرخيالكلى

الناحدفيهشغلالذيالوقتحفي،بالوطنيةبدأت..احتطورةالافكارث"ها.اومؤلفهعاشهاالتيارحياةمنمقتبحد:و(ششاصوزمانمكان

اصللادتعاروواالفرعونيةالىمصردلكوسافث!ر،الوطنبقىلالقضهح

.....الجديعالمهعناصريستمدانما،القمرالىرحلهحيتححيلالذيوحتى

ممعثه،الاحتماحدهحلالافثارواضحاهتمامدلكتلا،المصربربئمية(
بة-.لمومبرتهاي،المؤلفوو!وذلكبعدالفنيالعملفيوالجدير.الاوضمن

القاهرة"فيترىكما(سيوالسبالاقتصاديبالاضطهادالنعورانشاءاتالقديمةالصاصرمنيجعلالذيهووذلك.واحساسه

ومرحلهح."ونهايرقىبداية-المدوحزقاوح-(لخلليخان-ةالجدحد
.جديدةوتكوينات

اترهـصخمنفيدأدراسةعنعبارةوهي"الثلاثية))فيتتمثلاخيرة

وءلأجلتطودناكفحايرةالأتذتزاكيةهيهاوفدتبلورت،اليومحتىالصرحت:الثانيالسنحااح

بة.مجتمعنالآلامانت!تهـلكنك،والمقالةالقصيرةالقصةبكملبةالاولميةحميالهكبدأت+

!وهرب!الهئالا-هـانفهي(لمر؟حلج!عفيالثاب!نةا!فكرةاط.؟،!ةالن!فيالادبىالشكلهذااصضتفما!اذا.الرواية3،بةالى

لازاقضاذ،مبدأاو!دفسبيلفيالج!اريةب!يمص4النمضعيةيجورلا
الاحالة.

النبيل.والهدفا!ج!بلالفن!ين..

الرابم:اهـؤألالكاتب!بدأانالطبيعيلىن.سبم!مناكثرلفلمكؤهـيكون

بهيجة.لحفات3جهانهلقين!دو،لتاؤماسودأويةاكأهـال!خامم!+تست!صيلاوبمحاولات،فصيروقتفيانجارهايرمكنباشكالتجاوبه

الانسانانالسبيكونوقد.والممحفالمحلاتفيولو،الئشرعلى
هل.الفكلهةلحهظ،تفيحتىبر+لغبحزند!!اتلم!مانككتلباولهثن.

تأ!ءوراء!هدف!انكانام؟بالفصلىحزرنانكعلىذلدلدل:فالحقالفئةالروايةمزأياالىقعددة،هذاتجارببعدالانفسهبروور!لا

؟الرواياتابطالوقطرءتاةالحىفيالصفىنوالمرحيةوالمقماولالاقعوء!امكانياتتفق:الامكانيةحيثمنانها

الاج!ا!قى:.ادبيتعبولكلتتسعانهااي،والشعر

الحزنغلبججلومن.بالفعلخزيناكنتلكنني،الحزناتعمد!مبوماتماذاللذينالواحدالموقفاواللحظةتجدالروايةفي

-،حناليلاكانرونالاسعيدبهيوجد4و،البهجةلحطاتوكهرحتىعل!يهد1الحووتجد،المقالهفيكماوا!نقدالتحليلتجدوفيهاالاقصوصة

الشة!بية.في..العاليةالطبقةمناوالشعريللتعبيرمتسعوفيها.المسرحيهحفيكماالذاميكيوالموقف

كانالغريبلمكن،حزينةقصصانحثبكناانناالغريبمنوليسانبل.التحسعرفيكما،لهماالاستعدادوجدوان،الشعريوالخيالى

-.والضشا؟!ويرقي1السودمخ!ر(!حزنل!ن..ءر!ةفم!انكتبى01وا!نماكالاداعةمنها؟لاحدثالمعبويةالوسائلاصكانماتالروا.!فىفي

و)ستح.الفقيىيصيبكماالغنىيرصيبنهسيمرضالسوداويةانالفنانلايستطيعللتعبرم!دودامجالافنيشكلكلؤكبتجدوبينما

لقيمها.وانكارللحياةرفضوالتشا؟م،اعلمفيمامريضا.لهنظرلافنيشكلو!ي..تحدهاحدودلاالروايةحان،يتجاوزه
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بعضلنفسهادعاهاحتىببمخاصةاطنهاوكنت،كلهجيلناازمةظرو!تصرعهاولكن.افضلولحهإة،ولحياةمحبةوتنعخصياتي

انفسهم.والنقادالاصدقاء.ار(دتهاءنخارجة

الثاورنألؤال:الخاه.سؤالالم!

علىنجريولهـكنك.الغالبفيشعبيةشخصياتعئتختبانتعو.لوؤيق.والموتالزمنعنكثيرازر-دلاتالروانيةاعمالكفيع

هداانالبعضويقول..فصيحاعربيااحوا!النتحخحياتهذهألسنةنستمعهل.الصنحرينمذينعلىايضاالادبيةاعمالهفييا!رالحكيم

انت؟رايككا..راقعيتهاالقصةيفقد؟والوتالرمنعنالكاملةفيكرتكالىالان

الاجابة::الاجابة

ليست..والوافعيةالواقعبينالعلاقةضوءعلىالاجابةعنلنبحتار!،ضياالزمنعنلىلحديرته!نامجالفلا،الفلسفةعنسابتعد

يتغيدالواقع.وفوعهيحتمللماصورةولكن،يقعلماصورةالوافعيةشبابهومفنيلذاتههادمهولملفردبالنسبةالرمن.إكفسيا!زمناو

هي:معادلةولها.الو؟قعيةفي.و(حبائها!دقالهءلىوالقاضي،وصحنر"

فيهوحرقياليسالحياةفيفالشعخص.الفن+الواقع-الواقعيةتامليمنبردلىسخرجتولقد،..الفناءهو..النهاإكأهووالموت

لغشةتكونانيمنعفماذا.والزمانوالمكانالحادثةوكذلك،الرواية..الفرديلاالاجتماعيالانسانبعيناليهماانانطرهو،والموتلبزمن

...؟فقطولهجتهانطقهافيالواقععنمختلفةالرواقيفيالحوارء.لاشياو..وهمالاجتماعيامام4لكنهم..مصهبةالفرديامامهما

كامية،وحدماانهاللبعضتهيماانب!لىالواقعية(لعاميةاضعفتلمقدوينهضيرقيههواو..ثءلا؟يالبشربالمجتمعالزمنرمعلماذا

الىوالماديةالنفسيةالواقعيةيتحرىالكاتبتجعلالفصحيبي!نما.بالحضارةمشعاومركزاواسعامجصمعاستجدلحظةايففي،به

اعماقهما.ستجدلحظةايةففي..ثميءلا؟البشريبالمجتمعا،وتيفعلماذا

التاسع:السصؤال..بارلايمنوصءهـنج!ا

القثيرينان..خصوصحيةاكثراسئدةالىننتقلسحيدييادعناع.:السادسال!ؤال

تش!3انقنلللررايةملةمتكلصررةتر!سمكنتاذامااغريريدوتفهيعرؤ،،التببالشمخصهياتصتالروائيةنماذجهالروا!ثينتزعع

الكتابة؟فيتبدأعهندمهالىتماماواضحلةغيرتكونانهلا،كتابهمافىشخصياتمجموعةمنالروائيمةالشخحيةيركبواحيانا،حهياته

اخبة:الروائيةأنكثحخس!ياصلقفيتعتكمدحدايفلالى..بههاصرانسانية

ولكئ..ماموقف،مافكرة،مااحاسمنتبدأقدالرواية؟حقيقييناناسعلى

عشرين،،عامينعامواحدباعوام:فيالتنفيذالشروعقبلذلكيحدثفد:اخإبة

7متباروةاوقاتفيالموقفاوفكرتهاواحساسهالكا"نبيحاود.وقد..ؤ-يتظ!رالمطبيعيةوالشعخصيةالروائ!ب!ةصيةالشصبينالعلاقة

تطالبوانهاوتبلورتنضجت-مثلا-فكرتهانيرومايعلمحتى..ةلاتيةار!ادول

..بالض-روجشخصيةاظهارة.المؤلف+طبيعية-شخص!هقيالروائيةاتنخمة

للتفاصيلذكرلونمراحلهابضيعامتخلإطعملفياشرعداكعئدالوؤتلدربئ!يى!.محال..،ةالحبفيهيكمافعيعملكلطيبعية

..والاحوالوالمواقفاننطناولو-واحو(لهظروفهفي-فيالحياةشخصلمتابعةالفرصةاو

القلم.وحيمن.ناتيوكانهاكثيرةاشياءقمتاتي..الكتابةفياىرأثمجد/بةوظيهةتخذالروايرةفيدخولهاعئدالطييعيةالشخصية.له

المتفاميل.دونفقطالعامة..و(ةصحة(لعامةوصورتهأ!لابدأفازافيانناحننى،كببرةلوص"منجزءاوتكون،جد./بىمعىعلىوتدل

العاشر:ؤالالس!باعتبارهالخيالي(لشخصالارنا،ولابقىالاصلننسىالنهاية

يحسعندماالاكنبلاوبعضهبم،ومكللصنءالادبجمىعول!نط.(لح!باةفياصلشحصيةؤلكل.ولا!صاثالفكوت(ا!خادم

؟اتتقهـعلماذا..لهلملبوجود.(لاطلاقعلىفناكانتماوالا..الحياةفيغبروواالروايةفي

بة:الابؤ-يمستبمهـه،الفيللافيوالحجر،الجبلالحجرفي:!ل!خذ

بالقلمامسدن1دونمحاماناومحاميمرؤد،الفكرةءطتكوفترةفي.جدريىةوظيفةواكتسبجد/بامعنىاخذؤدالثانيةالحاله

يجبعملالى.لتولالمسألى!اناتنالذمرحلةالىوصاتاذا(ما..:السابعالسؤأل

،(لالهامدلالاعرففلا،و؟لصبربالارادةالابر!نجزولن،ر!ئجزان.الغظنذاتمنجرعادلئما.غكروازيةشختسيةكلاتيقولونع

ساعتيناوساعة...يومكلكلكت!بيالىاجام!ىانعاىاناعرفوانما؟غيرهصهناكثرنفسكفجهترىروايا*لل!ابطالفاي،

دلالنحتملانلناجازو(ن،عاميناوعامفيالعملمنافرغخى:الاجابة

يحتاجعملفيملايئتهالجائزغيرقمن،اقصوصةاوقصيدةفيالالهامانا!روريمنيس.ارو،ن،اتمنجزءا2وكس!خصيمكأكل

منه.لنؤع..؟نلاثةاو؟ثين(وعامالىكصلانهاسماسعلىتضحددبهصئنهاولكن.صفاتهبعضتعمل

.صثسالش"دياروؤالقنيثم،الفنيبعمدهالمرادلمعنى1عاليهاواسبغ،بحيالهعناءرها

مهـلاحظات.نهمجلىبانكيوحيمماروايانكفيدكاضتفاىلهناكع.ارزهنيظاهتماماتهفيدوراتلعب(!اعاىبربلبمالمهاباختيارهذلك

اخر!1سرياىاك!ا.ءلهذدا،تام؟عحيعهذافل.الكابةؤئيالبدءتيخواصم!"بعضعلىلتدلنس!صةأ*؟تبفيرتضانمنبرمئعولوليس

خإبة:.بوقاريمدامهوانهفلوبمبرقالفقد،رجلاامكانتامراة

لمكثنا..اتنفذفيابىدءقبلالتفاصيلاسجللااننيلكقلتكاشتالثلالمجةفيالعقليةكمالازمةاناقولسوالكعلىوللاجابة
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الذهينالكنارهابمو،فيبأسلابقدر،الطبيعيةللمدرسةؤرأتلكني.الحياةطولتهمناالتيالتفاصيليلتقطبمسجلاشبهفنحنكاحياء

..باسوسودوسىوفولكنروويلزوبنيتجلزور"فيهثل.!بزولا.لأثروان!ررانقنلندووطهاا!!كاتلكهينكفطهاتفاصيلاهمكانتربما

(لطبيعةولكن،للطبيعيةفكللىكردجاءلاأمصريايىقيواالتعبوإقيانوالحقالقصصفيالضفاصيلواكثر.توجيهدونفتجيءسنستغلهااننا

اذاتموتانيرمكنلا-الاعضهـالاحوألفيوبض،صة-و!!،تمتاميرتتانهاذ.لاخيال*كأصكز،فر؟هءابانالقارىءلايهامومكرصناعة

وء!،هجه.ءنأنطمالأنسان!تلىدهستوءيرما،بهة.ءلةاا!ت!فاصيلمثلكحقيقةالشحهصاوالموقف

.ليضساحا:تصدرههاالىاسعالقارىءكان

عو،بالذات(،"ياسينلىلالاخهارهاستدعىالذي،أ!عألىفىعشرالثاذىاهـوهالى

بسيدمدىالىتستفيدكلنتاوروبما،فيأطبيعيةاالمدرورحةاتملاحظة،معينرواىشخهـصهلتسماتمنههالفنليصبحعندماع

كتابتانرلذلكصثلااخذنلولو،وقنفاالر!يثةالههالمكشفلتشعلىالاكرارشانتهدفكفمما..معينةف!كرةحينئذبهيقصدفيانه

بوفسهوحفسنرهى،مشلاالوراتةبزوانهباعمالهـمشكنيرفىالمدرسةعذد؟بالفشلابطالنكهمعضمربط

استزظبفهقد.الهـثلا.نيةفيالزهانولأتبهذاسلفلعليهحهحمزدليألسينات:الاجاره"

ارروش..الرلهفيكلناا!اكأينوالتمرالسوءكلشخصيهالاسباب!!همعردةومن،الفشلاسبابد!اسةتقتضيالاجابة

.للاواىاللحظةمنذبنهدرزكهافيؤاجتم،عيةبعقباتيتعثرونشخوصيواغلب،الكاتباهدافتتضح

ألاببة:.الكاتبيريدماالىبوضوحتشيرمعينة

انهاعلىلسخصيا.نيتصوإبىيهوبه!!مماحالل3على00رمع:عنترالمالثؤللالم!

..بالفعلبهم*طةالمحالماديرلةالييئةمعوظترصاعحالةفيعبث":كبيرةتلايخيةاعمالىئلالةبكشأبةالادبيةحيا.نكبدأت،+

عشر:اهخ،هرأهـواهالهـتاريخعنانصرفتثم،،،هزيبةكهـفهاج"و"لىادوبيسهط"و"الازهدار

بمننسالكانعلينايصحعبالإخرير،بالكنهـابالتأنردكعلىعهذاانتتفسرفهمنلذا.صرةالمصلالهحهياةدازعالىلادبككمصدلى

عنتأثرككانفمبمن..العرتالكتهلب!نلهلرواية؟خابتكفيتأثرت؟الماضيخهـلالىمنالحهـاضرعلاجالممكنغيرمنانهترىوهل!الهـتحول

زهسهـكةالىازرب4ازوترىتفهضا"الذيالكاتهـبومن؟الغربكتاب؟اخرىتهاريخهـيههرواياتلكتابةللمسنهزبلفيمستعدانهـتهلثم

وكاتبها؟قارنلالاجاهسة

بة:الاخظانالطبيعيومن،الرومانسنوعمنالتاريحهيةقصصي

.والعقادوالحكيمو؟،ازنيحسينلطهقرأتمااولقراتاني(!اقعالاهتمامعلىغلبذلكوبعد.الرومانسيةالىحياتنامطلعفينميل

فحمطالىاحبهـماما..؟هروانيالفنفي(لمعروقةللقممؤرأتافيكمامنالحاضرمعالجةجد(الممكنومن.الرومانسيةمنفانتزعنيبالواقع

برولست،مان.،تولستوى:وهمثلاثةفياليهااصلانممكنتصفيةفاقلاروضربهماقمد:طيبةوكغاحرادوسسانالحقبل،اولضيحهلال

عنتر.السادسا!ؤال.الماضيمناحعر

لعئراتعلينايصعب،النبانالكناب!يمافيالذيا!لفيعلماموقفدراسةهي".بعقوبآل"عنالتاريخمةمانتوماسوقصة

الىراجعذلكانترىفهل.الطريقشاصسلانحماول!!4عيلىالقضصمناوضحذلكوب!و.التأريخخلالمنالراهنالانساني

الىيفتقووتال!ثباتال!كابانام/؟لعصر1فن!دلمالرواقيانمثل،الحاضرلتصويرالاررىمناسيةال!ناريخمنيتخذالذيالفلسفي

ناضجين؟روائ!تمنهمتج!لىالنيالاعخابالف،الفلسفيهالحكيممرلفاتواك!ر،لجيدواوديب،لكاموكاليجولا

الاج،بةامحوداناستبعدلاوانا.التاريمخببةورواياتهباكشرمسرحياتويعض

باصولتتعلقلالم!ال!با!قصوصةاهـ(ن!!أانا!يهنلاخر.اولسببحاضرقادراسةءهيناتسننعصىمافكعرا..ريحالظالى

..ووافيحكمللموهبةيكونوؤ!..بالنشر.لتعلقواخرىالتدريب:عشرالرابعالسيؤال

انهاذ،للهروايةهمنهللاقصوء!ةافسبالعصرروربعيههـالىوير-الاخيرةرواياتهـكالاخلص!وءأى-انهناجكفيالمتأملعلىيصعبلا،

الاستقرار.منقنرالىتحضاجوالروايرة.وواظ"،وقلق،افطرالط!ثصراكىالطبيعيةالمدرسةكتابانتماجوبينبينهاحيااظاك:4وجهملاحضة

..الموقفءنالت!ببرفياجدىا!ري!عةافاللقطةالاضطراب!نداماالاولى،فنانهالاخهـصوعلى،عثرالتالسعالقرنخ!لالفونسافىنش!أت

باررم.يرقاسلافافئحالايوعلىوبودانام؟المهدهـ!سةوعذهالكاتببهذ/1حزاتأثرتفهل،زولااعيهل

هشهألشابعالستوهال؟اخرىمبرراتدهكانتادثلاثيةفى،1إسين2اير"كشخهـصيهنشخصه

والروصةالابرخمماعيةللهحياةام!!بنسهجيلالادبةلكأعملامسلات+:الاجاله

التىللفلسفةاوالفكرةفما..ننا،-دت!،الميالحقبةفيللممرسالطبميعية،والمدسسةبالذاتياسينبينالصلةهيماادرجمولاانيالحق

عمومها؟مهح!رف،!العربيالشعبعنبيها-لمصت.الاجابةيستحقعامةسؤالكلكن

بة:الاخام!مةفهذه،الميهاانتعيالتيالمدرسنهفيافكرلمانيلكواقول

اووقفهذاومن،الاضطهادمنيالمصر؟لتس!بماقيشع!يلقلم(لملتزروبة(لو(قعيةانهاعلى"الطبي!ية""لصورنااذاولكن،(ولاالناقد

تث!بمالطيجبدذائلووجدت،قبقىان،ب!ب!،ئل!"خىتفءطبيعيوهذااليهايتطلعونممناكونانلبمدفلاالعلميللمنهح

كما.الزرامحيةحضارتهمناست!مدهالذي(لصبرفيهاكدالاضطهاد.ادلمميءمرنا

والاضطياد.الفناءبدلالبقاءالىعادةبهينتهيالذيالصمودفيهاكد.مكصرائرولاقر(توقد
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شيءكليستقرخىطويلةفترةتمر؟ن.ينبغيالوقتندنفيعنهاالاعتداءغرائزبهفضعفت،واستعبادهمالغرعلىالاغداءمنمنعه

التعيرقنلوذلكآثارهاوتدضإرالثوراتوتستوعبالنتائجوتتصحصة،توهيللمعاإثةواستعدادولطفان!اإيةمحلهاوحل،والتوحنر

شاملا.فنياتعبيراعحها.والحربالصراعمنويخلمصمشاكلهيحلعندماالانساناليهاسيحنناج

عنتر:التاإسالسىؤالوالاكفاء،بهوالاسهانة،اعتياده؟لىبهانتهىالاضطهادطوللكن

اخوكاتبمعلىظهرالتاريخيةرواياتكفيمهاكبتالهـتيالفترةفي.+يجبحيثسكتمافكترا،جهرةالظالمينومفافقة،سرامنهبالسخرية

وعندما"شعاعمنملك."هيتاريخميةامسدررواية،اكاملءمدل"هولمشتانيجبحيثوناقق،يصرب(نيرجبحمثوسخر،يصرح7ان

روايةفاصدرايضامعكانتقل،العصريةالروايةمرحلةالىانتيقلت.الاقلعلى

الموهبةفيزاملكقدانهويبدو."الاكبرمهليمهيإ"ممتازةعصرية.واخلاصبصدقمنهانتخلصانلجبنارذائلوهذء

..انتسرتبينماالكتابةيواحللمودكنه..الف!كريةالظروف!وفي:عسإرالثامنااسإال

الكاتهـب؟هذاقصةعلئالضوءبعضىلنلتلضغهل..تشموزالتماالثلاثيهةاحداثانعلئتهد!؟السكريةا"لىوايةع

اإابة:فيالعرببىالبإحياةمنا!خيرةلهلهـفهترةلىؤرخلكانقدرلوفهل

منملك"و،جدالبغيرجيلنا!فنابطليعةمن"كاملعادل"!حقماا!ضمنفييهكابانن4كفمضتهحسهل.الثلاثيةبعدمص

ناويمكن،المماصرالعربيالادبعيونمن"الاكبرمليمو""شعاع؟التسجنيل

بعد.فيمامعالمههـااتضحتادبيةلمدرسةرائدامؤلفهمانعدألابخانجة

الادببينيختارانعليهان-مسؤوياتهجبأل-نفسهوجدوقدورءرةبخأزجشصطانغير،التسجبلىيستحقمماالخ!ريوجد.

فيالسببكانتوافيواجهتناالتيالازمةوواجثته.والمحاماةاو!عيكون!لمت!اا!الههذهفي.احداثهاتتلاحقالتطورمن

والادبالوظيفةبينالجمعاوالسينمااوالصحافإنالىبعضنااتجاء.وا،!ار4واإسمرالافوص!فيكلماالسريعالمركزللتسجيلاصلح

فقدالوسطىالحلولطتابىطميعتهكانت14و..و(لصحاقةوالسشما..
..ونع!ر!ترةلعيئغران،الفنيإنالناحيةمن-عموما-الصمبومن

.بحاليرعوضلااديباالعربيالادبخسروبذلك.للمحاماةالتفرغقرر!!!

ما.يوماالادبالىيعوداراسنتعدلأولني

:ونالعثرالاهـؤ

انتاجك.فيالنقديةالاراءمنفيصالىاستمعتانكشدلا+!بإرا!ترولمخرا

شيئاهناكانتعققدوههل؟.نهفسكفياثرااعهمقكانالاراءهذهايسهـىس"لمذهـث

القادمة؟كتابائكفيستتجنبه-.-

الاجابة:ضرداقجورج

القصصي،بالضكنيكاوباللغةيتعلقنقد:النقدمننوعانواجهنييخصممملبط!م

واالعامالنقدمنفيهاالاستفادةويمكن،للتغيرقابلةامور-وهذه//4-ا،-رر!كا.-

فيها-بالكاتبتدفعانشأنهامنالكنابةعلىالمواظبةبلئماإرالخاصما.اأأشسما1ا!ا!لأسلم""ا.

.د\(لام0.1لما.!اهـكا\

منينعكإركماالحياةمنالكاتببموقفيتعلقشأنااخطرونقد

وفي.الفنيةتجربتهفيبابرازهايهتمالتئوبالجوانب،الفنيعملهو

الامورهذه.والتفاصيلوالتعليلالتحليلعنقليلغيرمكلاقيلذلكعوثارصارا،!اص،9ا

اليشربالامرهوولا.بالهينليسوتغيرها،لىالكاتببطبيعةالىتصاقااشد-..

.الخطورةزر"!ي--!ض-----ج!ح!----=

معارضارأياولىمعتالاناحيةفيرا،1سمعتلى"لأسيوبخاحيةبمحع!ض.!--!!!

؟همانوسمعت.لهاداعيولاكمرةعندبدالتفاصببلانسمعتقسإكإنسإيئ05.منهاإاجإراءثمىجمناشجزءفيحمسةئمبر

التفاصيل.هيقصصيبهتمت!ازءا

ألاالقراءةاستحقلااننينيوفيل.متعبتحليلكاننيوقيلا!صصيض:سعلىءايئر32عورهـ!ض!ضدرصسان1-

!ليلمي.لع!سجىاعلأ-ش!رصه-ءعور!عكمش-4صرودوع!-3

وبالطريقة،باخلاصنفسي!ناعبرنظريفيبفاسلدتعبيريستكملفوالت:!يهالذهـقيلالمحصفرانحالدهذاعند!لعربيغنىلا

منيريرحهعمايبحثاو،وشريبخيرييمأخذنيانللقارىءوان!إلىملصهمهـطجمس!ي!كأ!"اوربإئه"

..اخرىناحيةوواجدسالىلغبروالخمرىتالغاليخمممبىهناترجملديوا

الاسلم0والطبيعيهووهذا47ام.--صىبردف-دغشلركضش

شوشةفاروو؟لقاهرة
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كطن

-*صص00الرئيولدلار!لأ-5

صجونوالثرالجراح،عمري؟بيأتهؤئين

،**إلاسىوقدةوأنت

هـأرضني-عغناؤت،!بيتهزئينالروحفي
........اللجالدطسىفىتنزدمعتىوانت

ألرببحلعالوط-ويطس"-ولحنألصقيعب"كآقهاتحر

التفتيحبممتسرعمهحت!تطلسال!سطاتنالموالدامية

........لاألالينةأعشىر
لصقيسحا،تي

الاروف"كهوصيعيرفىتد.بيننه!طكأ

دهـوف،منالآكفان،يشسص-جألصبما!عيوهـ"تر!الى!بليهولف

المفلحرقةهـق*!،
الربب!ع.لبرهـم..لحش!،ا

بجاهرتمهزهـين

**!هبالتطف!اف!تعبث؟جمسرة

؟ببوتهزئبنادمع!برو-نأوارهاويختشي.

؟غارز!،اينوتسألين؟غارتاعيناي-للجف!،ف!لوبةمن)

ارتما؟ف!وألور!مون!!قرذئب"وتض!حكين

الخدودطسوىهـنسسوأك-نوهالظنونوترعسد

الورودم!،كبسم،حمترعةهنارنوةوراء
أدخدوديدقفهاهفهفتانوبسمة.ادنبيالسطيرسل!،

العبونفيألحسفاء!واسىمهـوىوهـنأضلعيألدرو-وعوتفرنط

غارتا،لشممبسحسووألبحسلبطتلوحضسحكةأنت..؟وانت

،الودودضياهمس،لهآفدىقدمتاتختبيالسعالكذبةوخلف

غارتا؟أينوتسألين؟غارتماعيناىالجروحسباتهامنق!تو

عنهـما.لديكصدرفتىفالحثي.للليئفماالجموحيأبهمافيألسوتليلتبعث

.....:تصيهححزينةرنةعمريتملأ

**!لاايبوالصالضحكةمسيحهابأنني"

بي!وتهزئينلاإ!"مطلجيأنقة،انت

يبتهزئينالروحفيالاسىجذوةوانت؟بى،تهزئين،وتهزئين

الليالفيتمزيا.دمعة

الصمقيعبةكاتحرقها***

ينوألا.الموالراعفةأ:أقولهماازلولم،صغيرتى

أث!اهعلصماتتبسمهلاتسضرينوانت،صغيرقي

حنسجنكأنهاتضحكينالسعالكذبةوخلف

.ال-ب،هعيوت4تبصرولممانطالحنينقبصةفيأنابينا.

سنينمنهوأكيأكلنى
مإهصطايردمطسقتخنفينتسىخرينوانتصعيرتي.

الجامعيين!من)-تزرء!ن،اللحونهـدري!ي

حيح!
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هههههكل!ح!.3

----.

%بركرعسأ..!رشهـا!روكح!*كا
!----!"*

صص-------لمه
--.سى..---ء-

..!الاقلعلىمنأبعد))نعيمهميخائيلكتابظهورالهامة(لادبيةالاحداثمن

واشنطن"ومنموسكومنأبعد"الكتابهذا-نعيمهميخائيلالفكانتربماجديد"عقلياتجاه"عنيعربفهو."واشنطنومنموسكو

تلبسىكأ-5691سنةصيففيبهاقامالسموقياتيسىلاتحادزيارةاثر4سى1قولكالحديثالفكريالانتاجفيمكانتهتخصصعبارة(صدق

ينبئنا،نعيمهموسكو.وميخائيلفي؟تحاد(لكتاب""الي"وجههالدكلوةيسىمسىوعمااىسشواقمنالمعاصرالانسانيالضميربهيضطرمعمايكشف

الكتابتأليفهمنقصدهحقيىسةعنللكسىاببهاقدمالتيالمقدمةبدايةمنذالرجاء...مناعماقهفي

:فيقولبيروتدارخربخسى1فقد-عامينءضذ؟لكتابهذاظهورانو(لغريب

المكتبةالىجديد!مجلدااضيفانفليسالكتابمنقصدياما"حري!وبمايحظلم-5791سنةمنذوالنشرللطباعةصادرودار

وبشتى-البلد؟نشتىفياليومحتىالكابالفهاالتيالضخمة،تحليلمحلولانقدمحلكانفما.والنظرالسىنايةمنبهيرحظىآن

جديدانهجالحياتهاانتهجتالتيالبلادحولالغاباتوثش،نالال!أملاكمحلىؤأقبلتالعربيةالعقولسواءنحركو!،بالاشغلولا

النهج،لذلكوصفاكتابيفيالقاريءيجدفلن.الارضفيوغريباوهذه؟لاراءهذهعليهدلتفيماولاواسىنظارالاراءمنفيهجاءفيما

مختلففياعمالىمنانجزلمااحصاءاتولالاوسيئاتهلحسناتهوتفصيلا.جديدةعقليةنزعةمناسىنطار

وثقافية،،وصناعيةوزراعية،واجتماءية-اقتصاديةبينماا(رافق-اسىىدالسىابهذاتسىركانتالعربيةالعقولانفيشكمنوليس

السلبية.الاشارةبهذهير*تفيلانعيمهميخائيل(نالا..."ونجرهاامركلعلىالحريصة،الحية؟لعقولىفصيلةمنكانتلو،4العنأير

فيؤكديريدماالىيعمدذاهوفهايريدسىماعلىدلناائفبعد،الزمانهذاشؤون"عقل"علىارعونفيهمابكلالىسضمغوفة،طريف

حدود،بغيرالتيوعبقريتهبالانسانالايماناعمقيؤمنرجلاني.."فيهتجدكانتلعلهابل..الصدفىغلابوصسىابهمشاكلهغلابوعلى

وراءومن،وعبقريتهالانسعانوراءمنالذيالسركلهـيبالنظاموبر؟من،القه-ص!منالمعاصرةألانسانيةزجرءلماالاوصافاد!هووصفا

الانسانذلكيرسىانالالماشدويؤلمه.الكونفيمنطوروغيرممنظوركلمنالمعاصرالانسانيالضمبريشكوهمالجنسالتبيانابينهووتبيانا

..الافضلايهماحولالمماحكاتمنرءوةفياذنيهحتى(ليوميغرقيطىددانيرمكنلما(سىشاراتابلغهيواشارة،والقلق،و(لذعر،الهول

منفيهمااخسالمماحكاتهذهتثيرانثم؟النسيوعيةامسمالبية3الروعهـر،الطسىنينةوعهـد-الامنوعهد-اسلاماعهد-(لمسىذبةللانسانية

وورويمضي،الالوهةلنتاجمعدوالهانسانانهفينسى.شهوات..!الخالدةللقيم(لاخلاص

هوالذيالجهلعلىللقضاءلا؟لهائلةقواهحشدفيسهواتهاعمتهمنأفليسى-!الشأنلهذالهوان-نالش!هذاللكتابكانوان

نفسه،عىسىللقضاءبل-والالدالاوحدعدوه-خاطفةوجيزةوقفةعندهنقف(نحقاالممتع

بدلاالذيالباهرالمستقبلوعاى،عبقريتهوعلىاماميرقفوا(سىتربرسىابثائهعلىالزمانهذافنقمة

الانسانيفقدلماذاالزمانعنهيتمخضان.سى....ى!في2سى.ىس.*.ول!.52!،ز؟زرخ؟.فيبم.141طفةالخسىالوجيزةالوقفاتالاآسىمورجوهري

(6)ص"..رشدهس":-..لا*ولشىجببن%)ىسلا!-الشواغلواردح،م،التسرعمنيحدوهم

فيالنظرفأمعنآلكتابعلىاطلعمنان..-سى/!فئسىشسخ،+.سخى.-.ء؟++.*؟في!طخشىس؟ىس!سى.معالجداللغعتحوسى،التحليلمنحقهلاعطا"ول

ادركهذهالسطورالىعادثمسىصولهوفيصفحاته:."ىسبه!آ؟خسى......شسى..!؟....غ.فيشى*شاروانمنلهاهلهوبمامؤلفهلمجازاةولاصاحبه

المقاصدكلعن-الاعرابصريحتعربانهاجيدا0000009.+!نم؟!!3بخىس+".-.!!ينتطىسليسحكيمفمؤلفه-والشكورالجزاء

تأليفهفيمقاصدهتكونانا*-لفاراداتيس!..*-لا!تنفسانتأليفهمنفحسبهشكورا،ولاجزاءمنا

عمن-فهلسىلااعرالاتعر!مثلماالكنا!.ى:09!ج!ءد-،!!ثي"!7ثد+"..لأة1...1. ......ء.!د-إ+ي-أ!+7،يم-وو+!+ض-.::.لكبيرلعسهطالحتىحسبه،أ!صيلفكره

دونمن-هيالتيالقسىسىةمنالصؤلفموقف!-+!+خس2،؟،س-.ولسىس+فاضانوحسبه،اسىسىآمواجمنيغمرهابما

..الروليةآلسياسةميدانفيالقضية-شك!)+7.!؟أسىب-؟+....-.؟.:..!المنغمةآسىشواسىمنبفيضالمنغمقلبه

م11...؟ءىى-دمح!؟*خس-!ى+.سىء؟+7حمسىخ:خسىفىماسىعضنسىسعرضانحسسىااذنفلمكن
نقسامشكلةهتمامهكامليعيرسىنفكلافاورلفس+إ؟سى..

"01،.-ننس:.؟2.ت7-7،!؟؟ت

معسكرهائلينممسكرينالىالعديثالعالم"،*-/س2:؟برش."،ج!.--د!+%!!ؤب(ليهايلفتخى"الروحيةالاغذية"منالكتاب

العداءكلاهمافيناوىسءواشنطنومعسكرموسكو..+"!".+!فيخىشخىخسش.6بم:-+.نج1"،سىخعىسىمنهافسىصيبو(الطعومجوهريالىالحياع

!"كىس-كىسخ

،القوةوسائلمناوتيمابكلويحاوز،للاخر"الهضمعلىاةءهـارهمقدوعلىاو،جوعهمسىدر

24.



ندبصميحية؟4وارتعاليمبالمبادىءلاتدينالت!الحاصرالعصرفيعيونفيلامرهوارخنتمويه،بهوالتبديععليهالقضاءالدممايةوسائلومن

تدينوانما،ونورهازبدتهامحنوالمن!ول،ا!جامدةوالوراثة،الضقل!ال!ضصفالصهـاعهذاامرةيينظرينفكلاوهو.إ.كافةررالمعوولىةالنالى

نجنجزألاجزعافاضحت"الحيةالسصل"!هاتة!رانإستطاعتلانهابها،نجفكلارهو.!صكوقىاشكالااظاهرامنونجرذ،بين!ماوبذيالذي

انفاسهاواضحت،اندفاعاتهاولحم،تفكيرهاولحم،احساسهالحممنهولمنلهيكونانيمكنوما،ال!هـامةالاثارمنالصراعلهذامارتجتبع

عبيرهاتشتق-وحقيرهاجليلهاالاموركلمنومواقههاواشاراتهاتذر!لاتبقيهلاؤ،نقلبحربافصاهائتوترفبلغوف11ارادتلو،العاقبة

يمكنامروهو...نورهاومنوالمتعاليمالمبادمح!تلكعيبرمنونورهاانذلككلعلىفحسرة،فمرارة،فغما،هماا!ؤلمفيزيد..وم!ا

المعاصرةالمسيحيةالحساسيةفيالغوربعيد"انقلأبا"تعتبرهانلكومن،الطبيعيةانروةومن،العدةومن،القوةمنللمعسكرينكان

فشخص..العصرهذافيالمسيحيةوالتعاليمللمبادىءحيا"بعثا"أوماوالصئابمبة،والفنية،العلميةاليادينفيتقدرلاالتيالامكانيات

اينماللانساناخالانسانبان"الأيماناعمقيرمننعيمةكميخائيلبذلكهمتهاتعلقتلوالانسانيةادواءكلعلىالقضاءمنيمكنها

بالتعاونتقضيالاخوةوبان،كانلساناوعقيدةاولونايماومن،كان،الجوعوعلىالفقروعلى،الجهلءلىعواناحربافاشهراهافتحالفا

فكيف"...بالتجافيلاضامنوبالتبالتناحرلاإوبالتشاور،بالتناددلاميخائي!لقال..!المعمورةانحاءبكامل،المرضوعلى،العريوعلى

معسكرينالىالحديثالعالمانقساممشهـلةمنموقفهيشتقانيعقل:..رر!مه

؟لذاكاواالس!كرلهذاالتعصبمعمئمنالحبرومن،التسلحسبيلفي(لمالمنالمعسكرانينفقهماان"

يعمرانالحكمةكنهوالى،المعقولوالىالمنطقالىاقربافايسوتوسيعوثهيرهالاخرواصدهماتشنيعسبيلفيوالقلاموالودق

ليبحثالمشكلةذاتوالى،نشوبهاسبابعنليكشفالنزاعذاتالىالكراهيةوحراب،الخوفباشواكوزرعهابينهماالفاصلةالشقة

ناشانهمناوالمسمكرينبينالنم!قةيقربانشأنهمنحلعنلهاوتصطك،نئجاعةالقلوب(كثرلفداحتهاترتعدلمماالنقمةوفخاخ

بينهما؟البينفىاتيصلح!رقةالادمغةاوسعاحص!ائهعنوترتد،صلابةالركاباشد!هوله

ناالم؟لفعلىيجبافليسالنظرةهذهللامرنظرتانتوان..وكسو،الجياعاطع(مسبيلفيانفق"بعضه"اوانهولوبالأرقام

شعاراامتخلى،تعصبكلظهرياوراءهنابذاافئيهالحكمبرداءتيفعمنب!هاالقلوبوتقريب،المرضىوتطبيب،الجهلةوتعليم،ألعراة

كاوبعينالنزاهةوعين،الانصافبعينالخصمينعلىالعطفومبدألهننأمملهـهاقلوب!ولا،وجاهلوعريان،جائعالناسفيبقب(،،بعض

ناعلىاثولفحملالئ!السرهووهذا.بة؟هوىكلمناكجردتنسبانرونالحيوانحتىيخجلنز،اتبهاوتعبثوالبغضاءالنئمحناء

!"واشنطنومنموسكومنابع!"لهاختارهالذيالعنوانلكتابهيمختار(9)ص"!ايى

لهذاالتعمسبمن(للبنانيالمفكريعصث!الذي:التانيالاصلو(عاب(ظفر(لىلانتهياذلكفعلالوالمعسكلينانفيشكمنوليسى..

لنانهذ"!جمك.قطبةللانسانبةبرالاضا؟4"الاكبر-الظفر"هويكون

..وظالمة،،مقهورةوقاهرة،ومهزومةهازمة:اشلاءتمزيقهاعنبسفر
العر!تراتمعموعه

-.والاحقاد،الاهواءلكتائبالقهرويركونال!زيمةتكونوانما..ومظلومة

الم!قينمنلجئةباشرافتص!دراندهاو.بششىدنفسهاتردانالانسانيةدلنفسفيتسنى...والبغضاء

لو"اكدحينماالعربيالنبياليهأشارالذيالحقيقيالكفاجعلىتقبل

،*،.التيالقمةهيوتلك"!لنالهالعرشوراءبماادمابنهمةتعلقت

العالمانقساممشكلةعلىليشرفنعيمةمهيخلاليلاللبنانيالمفكراءتلاها

ل.ق(لذيالنسيجحاكالساطعةاصوائهاوبئشعة،معسكرينالىالحديعث

00026جزءا65أ!ربلسان!"واشنطنومنموسكومنابعد":حقاالممتعضابه3فيلناقدمه

.2"0008 ألبلدانمعجم

0008"32سعدلإبنالكبرىالطبقات

0036"2!الحفاءأضأنر!ئلميخا"لي!لكتابثمرتهكلألتالذيالعقليالاتجاهخصائصاخصان

006!بورا!خلاءالعالم(ئقسامشانفي"واشنطنومنموسومنابعد":نعيمه

075الحريريمقاماتوالخروجالهوىعنالتجردروحهوانماهائلينمعسم!ينالىالحديث

0012السابلابنبرانالعثاقرغالضيقاطارهمنوالشيوعيةالرأسماليةبين"نضالا"يدممولهبما"

025الدمشقيطولونلابنعشرالاتناألائ!تاريخا!!موتجبنوالشيوعيةالرأسماليةتبدوحيثا!وسعاطارهألى

006باغلقلليابجىكنمأأمحمغنجنعصبانيابىاللبنانيظلمفكر(6ص)".؟لبشريالخضمامواجمن

075!ديصولاةتاررخادوعبارةوهي-قلاو.هذاعلىلذاكاوذاكعلىالمعسكرلهذا

0002انصا!ووجم!تار!خفكأ4اناردتانتوان-!التعصبهذامثلعنيعجزانه-واصح

006طباطبالابنألاسلارويةالدولتاريخ2واعتباراتعواملفيتنحصروجدتهاعجزههوالذيالعجزهذااسرار

ليمكنواله-نعسهفي-التأليفحين-مولفةولكنهاعديد"،متباينة

لروت-صادردار:ا!اشر:ثلد!ةاصولالىالعواملتلكترجع(نلك

....اضطرامانفسهكضطرماللبنانيالمفكرفكون:الاولالاصلاما(ا

جداالنادرةالنفوستلكمنفهو،المسصحيةوالتعاليمالمبادىءبأعز
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الروجي!!(واع!وبةاذار4بهـاصى!سصبمنبهواعظم.منصبههوالذيالمنصبفعينلذاكاوالمعسكر

النفسسةالاحداثروقنعيمهميخائ،لىعرفهماانؤو،نتمكمنولير...النفادوابدادائمايحاولانالاحكمتهعليهتأبىالذيالحبيمم!صبهو

ررصوعورينبينهامتدتؤدالمتحدةبالولاياتاوبروسياوالوجوديةامربقلالشفوقهو،زبداوكللىغوةكلوراءمنالامورجوهريالى

الاحداثتلكرمزالربوعتلكماضحتالاسباباوثقتلكربوعاوهذه،الانسانوبانكسار،الانسانوبكفاج،الانسانوبجهد،بالانسانعلاقةله

لحمومن،احماسهلحممنجزءااضحتبلالوجوديةاوالنعسعيهمرحلةكلوفي،التاريخصفحاتمنصفحةكلفي..الانسانوبفوز

لهكانعمازاغ"نعيمميخائيلانولو،اتنمواكهلحمومن،تفكيرهمنموجكلوفي،الارضبقاعمنبقعةكلوفي،اررهرمراحلمن

دونمن-لهلامكناذنالؤ،بفصولبعضتحريرهاثناءالحشمةمن".فقالسيم"(لايرىليسار،تهامنايةكلوخلال،الحضاراتامواج

نفسه،رسومبعض،الجهاتبعضر/،راتهخلال-يشاهدان-سكإ.الانسانعبقربةعزؤءمنورت!وعكأ

ولامكن،نفسهملامحوبعض،نفسهانتصاراتوبعض،نفسهكلوموبعضاكانوسواء،ذاكعلىاوالمذهبهذاعلىالانساناكانوسواء..

العاشقوقوفالجهةهدهاماميقفان-كذلمكشكدونمن،لهفالابوة":هيهيعندهالانسانيةقالحقائق،تلكمناوا،لمةهذهمن

وان"المعانيعرائسبعضوأدتهنا))-لنايقولوانالحبيبقبرامام،ورأسمانيشيوعيبينقرقلا:الامومةتبقىوالامومة،الابوةتهقى

هنا":لنافيؤكد-!الخفقةالقلبوفي-الجهةتلكاماميقفوالبسمة،الالمدائمايبقىالالموكذلك؟18()ص"وهمجيومتمدن

الجغرافيةدحلةولكانت"لقيم2بعضاسرارمنلسرنفسياسننيقظتتثير-البشريةالطينةدائماتبقىالبشريرةوالطينة،البسمةدائمات!بقى

الامورمنارضاهواخرامروهنالكإ...طرازامتعمنروجةرحلةالظلمولا...والاشفاقوالعطفالتجاوبالوانمنتثير"ادائمافيك

اختبارنسميهانيمكنماوهوعنهذاهلينالناسمعظمان3وانالحاسمةعلىوقفدائما-الحقكلالحقولاهذانصيبدائما-الظدكل-

الا"لارعلىالاطلاعطربقعنلا-النفوسمرايافيالانسانيةالحقيقة!داك

فيليفالتشنىمنمايؤلفطر/بئعنولا،التاريخيةاوالادبية؟لذاكاولهذاالتعصبفكيف

جوهربم!يحتنانسانؤكل...!البشريةوالعقلياتالحضاداتشؤونالتعمسبنعيهميخائيلعلىيحجرالذي.النالثالاصلو("اج(

المتنوعس"اتصالاتهوأثناء،الشخصيةتجاربهخلالالانسانيةالحقائقباصطلاحه:أوالعصربلغةنسميهانيمكنمافهـولذاكاوالمعمكرلهذا

الانسانيةالحقيقةمنالمجردلا-"الحيذصيبه"ووممعينينباشض"ص.."الوجوديالعنصر"

وتحتبرفلانةاوفلانةعهبونفيعببرهوحقيقةالحبتختبرفانت...العناصراقلانهمعناهفليس،الثالثةالرتبةفيدكرناهنحنوان..

ومرابىفضاءوتختبر.فلاناوفلانعيونفيوتموجاتهاالصداقة(ذاالصوابالىاقربتكونقدلل.0.خطرااضالهاانهاو.شمانا

يا!الاخنبارهذايعاثلشيءولا.فلاناوفلانغيونفيطعمهاؤبمفعولاواسدط،النفسفيتأثيراالعناصرتلداقوىانهقلتها

عنالدثعفعلىالاقتدارمنبهيمتازلماالانسانيةللحقائقالمباشرهـ،الىاشارةابلغهاحالكلعلىهو،عطفهاوتفجراعماقهاتحريك

نفاذ-النفوساعما!في-بفضله-لتنفذوانك-الرفافهابعادهاوالاعتراف!والوفاءالاخلاصمعدنمننعيمهميخائيلنفسعليهجبلت

وفضائلها،الحقيقيةوعواطفها،الحقيقيعبيرهافتعرف-الميل!بالجميل

نابروسيالهأمكننعيمةميخائيلانفيشكمنوليسإ...الحقيقيةبروسي!ادهرايعيشانجباتهظروفوشاءتالاقدارشاءتلقد...

يخنب!ر؟نلهامكنمثلماوفضائلهاالروسيةالروححقيقةيختبربلاغتهمفيالبدوتعبيرحدعلى"والملحالخبز"فيهاو،كلثورتهاقبل

منعرفهممنخلالوفضائلهاالاميركيةالروححقيقةالمتحدةبالولاياتيعث!انحياتهظروفوشاءتالاقد(رشاءتمثلماالقويةالرمزية

الحية،الانسانيةكنوزهمنفوسهممرايافيفشاهدوالاميركانالرول!رليهـفيكوانه.."والملحالخبز"فيهايأكلوانالمتحدةبالولاياتدهرا

.الزاخرةالراقيةحيلأنهوعن،بروسياجيالهعنفيهاتحدثالتيالفصولتقرأ،ن

مسكريناءلىالحديثالعالمانقساميكونانهذابعدالعجيبأمن-بالربوعالارتباطاوثقارتبطتقلبهاشغفةانلتدركالمتحدةبالولا؟ت

نالهيمكنوهل؟شطرينالىنعيمةميخائيلانقسامعينهوها"لليناهتزتوبماالاحداثهنفيهالهجرىوبماالاميركيةوبالربوعالروسية

-احتشامؤىلنايقولانلهامكنلذلك؟نفسهلبعضنفسهبعضيتنكر..الاهتزازاتمتنوعمنفيهانفولبه

الجانبيثيراناللذينالبلدين(نالميفييزيدومما"-!الزوبعةوراءجنساناو،بروسياارتباطهجنساعنيانيتظننو!..

العالم"تغمرالتيالباردةوالحربالرعايةرغوة"الرغوةتلكمنالاعظمالامركانفلو..العاطفيآلارتباطجنسمن41ننحدةبالولاياتارتباطه

طساةفكانت)صلملأ("الصلاتاوثقبهماتربطنياللذانالبلدانهماشيئااعنيوانما.."وصحودياعنصرا"العنصرهذاسميتلماكذلهـك

!الخاصضميرهمأساةهيالحديثامالعاوغرالعاطفةغيروهو.شاناواجل،مدىوابعر،غورااعمقاخر

.فخراهذاوكفاء!..السطحيةتموجاتهاوغير،العاطفةذكريات

وزنا.صوتهوكفىمعارجفياتدرجمناليهانت!ماالىينتهلمنعيمةميخائيلان

!النغوسلم!واكلنتحريكعلىواقتمدارا،صدقاشهادتهوكفىوتجارب،مغامراتأثرالاالذاتواسرارالذاتومعرفة،بالذاتالشعور

**،وابتلاء،واختيارهاالذاتارهاصبمثابةكادتوعصص،طويلةومراحل

وهـا؟الكتابهذاور؟ءمننعيمهميخلاليل(ليهدطالذينفماوبعدثانياافنحدةالولاياتكانتمثلما(ولاروسياكانتولقد.معدكها

الحديثالعالميقسمالنيالنزاعلهذاالحليراءالذيالحلترىاو"المعنويتيهه"روايةمشاهدخشبتهعلىجرتالذي"المسرح"

،واتلفعاتعصبب!ممايمكوناهونالزمانهذاابناءويجعلشطريننببمهميخائيلاكتشفهماانتقولانلكليمكنوانه"الروحيةتكدبته"

يدلثومثلما-سيدعوتراءفهل؟*هوآءوظلمةوالبغضاء،الحقدبرداءارني؟لآجربمثابةكانالتكديةتلكاثناءاوالتيهذلك(ثناءالحقائقمن
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بالقيمالشعورتجديديحاولىاذنعيمهميخائيلمهمةيجعلومماالموحدةأوروبا"ثالثةقوة"تكوينالى!المسياسةمتزعميمنكثير

كانتان،جداصعبة،جدادقيقةمهمةالزمانهذافيالروصببةيرجحالذي"المحكم".لكونحتى-الصغرىالدولكتلمنماشئتاو

عندهاالالفاظكانتوانالانصرافباعندعنهامنصرفةالمعاصرةالعقولعسكر41ل،ذاانحيازهااوميلهالمجردذاككفةاوالمعسكرهذاكفة

...مضمونولالهافحوىلاالفاظمجردغلواءمنيخفف(نشأنهمنعنصراوجودهامجرديكونحتىاوذاكاو

الروجة"الحقائق"عناو"الروحيةالحياة"عنحدثتهاانتفأنوبذلكالاثنينبين(!توازننقطةشكل!"ذاكغلواءمناوالمعسكرهذا

اليلىنظرت"الروحيةالبطولة"عناو"الروحيالنطام"عناونعيمهميخائيلانفيشكمنليس4()صه...؟للسلمدعامةتعدو

وفيعقلكفيوالشك،الفهموءرموالاعراضالاستخفافهينظرةلتكوينهاالداعينورنولا"الثالثةالقوة"هذهانصارمنيكونارإمكن!

منها"تعقل"المعاءسةالعقولمستليبالمفاظتنطقانمافكانك!منطقكميدانمنولا،العنفميدانمنيخرجلم"فيل"وليدةفهي...

الاسماءبينالاذهـ،نفييربطالذيفالحبل.مدلولالهاتتبينولاشي!االذيالشرجنسمنهي...تتصارعالتيالقوىبمختل!انلاعب

/!ا(جمدانهذافيانقطعقدوالمسمياتالمرأةتتطملمثلماويتقلبجرالهمنفيتململالصهـيثالعالميشكوه

لك"كانانجدإررمنربطهسبيلفيالسعيمنلكلابدواضحىانالاالقوةهذهلمثللاومكنكانلذلك!وتتقلبةراشهاعلىالمريضة

وكنت،اتج(ههاتحريروعىالعؤولتحويرعلىوحرص،الاقناعفيرجاءانحريةهيبماالسياسيةوالمناورات،السياسيةالاهواء"تطعم"

إ..وادفيصرخةحديثكيذهبانفيترغبلالشقهوانحيازهالهبننأييدهاللفوزذاكاوالعسكرهذاتزلفمنتثيره

ماعانىع!المثكلهداامرمنعازىفقدالغزاليحامدابااللهورحمالجديدةوالدسائسى،الجديدةالاطماعمنتضرمهانحريةهيوبما

قبولالمشكلوانما،(لنصيحةالمشكلليس:"يرددينفكلاف!كانالاالدولياليدانفي(لسياسيالتوتريزدادفلا،الجببدةناوراتوالم

"!النعخةانلاومكنكانولذلك!"تسمماالا"العالميةالاجواءتزدادولا،شدة

يفالكفاحعهديجددالانجبرةالعقودخلالانفكماخانياللبو(لمفكرادطكىالاالسياسةمتزعميبعضيريدهاالتيالثالثةالقوةهذهتنهـض

..المتهافتلمالعاهذافيوالروحيةالخلقيةالقيمبناءسبيلليى،الثالثةالقوةفأيجادإ..والبتائحالاثارمنتطلبهكانتماعكهـس

مايزيلينفكولامفاهيمهاويحدد،معدئهايسبكينفكلاؤ،و"ا!يالفمر"يربدهالذي"لرشيداالحل"تقربالتيالخطوةادن

تحجبها،التيوالحجبالاستارد،تكينفكولاالجهالاتمنحولهاتراءمكذلكالامركانوانما.الحديثالعالملأساةاوالحدي!ثالعالملازمة

بضاعتها،فبارتالماضيةالقرونخلالزيفهاالتيالعوأمليطاردينفكولا.للقفي!لجثري1الحلليس-حلايسمىانصحان-الحلهذالان

سامالصفحهـةعلىالتننمة-.ولا،ارء،يم،مشكوهالذيالداءجنس!لىدلغوصاصصحابهعمدفما

حد!مىقما!الداءذلكيتطلبهالذيالدواءجئىالى*ه!داءحاو!وا

اليه؟ويهحعولعيمهميخلاليللمرودهالذيالحليكونان

!الاسلامالىالعالميردعونعيمهميخائيل-3

الفلسفية11!عةومطفحينمانعيمهميخا"ديلمشاعرعلىيسشحوذاحسماسىاعمقان

نفسهشعابفتدويالدونيالميدانيسودالذيالسياسىالتوترعلى

والحديثةالقدي!مةال!فلسفيةالاراءتعرضالحديثالعالمازمةبانالمحاداحساسههوانمااصدالهبفوجات

فاضحىالبشريةبافقالروحيةوالقيم،الخلقيةالمعانيكسوؤطفي

،وللاظء،وللصدي،للثقةلايعرفونالزمانهذااهلمنالاعظمالسواد

.لقعلىملالعاقبجراءمنمدلولاولارسماالبشريةوللحرمةوللعول

والتعطيلالنفيفلسفاتاعاصيرمن-الاخيرةالعقودفىخاصة-المعمورة

001دميانحنا:ترجمةانسانيةفلسعفةالوجوديةالهيمنةوحب،الصناجمماوالظالم،والاستبداد،العسفامواجومن

.ءاعيننانيمحمد:ترجمةانسانجةفلس!فةليستالوجودية،ولااد!فعزةمنتستشعرلاالنفوسفاضحتالعنفوبطر،القوةورهو

015دميانحنا:ترجمةوا!لسفة!ادترمايرفعالاقداسحرمةمنولا،الجمالسحرمنولا،الخيرحلاوةمن

003الارصشيحتيسير:ترجمةالوجود،قىالفلس!...الحقيقيالانسانىالمستوىالىالبشرمستوى

..،""".:"ديكارتيةتاملاتيتمتعالروحيةالقيموعن،الخلقيةالمعانيعنالمتحثاصحىولقد

القرونصنعةرجالمنرجلبسمعةاو،البطاحفيالمشعبذبحرمة

025لصوداديبالدكهور:ترجمةالدولةرجلوأهزلالا!ر(ءاخفت(لاالمعاصرةالاذهانفيلايثيركلامه،ا!سطى

رودعاةالشؤونبجوهريالتذكيرسبيلفيودعوته،والاشباحالصور

الحديثالعالمارمةا!...والاحننرامللتعذيرلاوالاردراءللسخرية

بيروتدار:الناتنر.وجوهرامعدناروحمبةخدقيةازمة

..والروحيالخلقيالمعدنمنالاتكوناناذنلايمكنالعلاجفوسا"لل

كانالعلاجلذلك.الادراككنههذاكلنع!بمهميخائيلادركولقد..

.وجوهرامعدناروحيا،خلقياعلاجاالعالملازمهدصفهالذي
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اشواقها-محرقفيالانسانيةللحقيقةالاخلاصضورةالىأ"دىوألاسلا-اوأ!فىنعممةمبخألمل
فيالكاملوالنفع-الكاملالتطورلهايكوفيخنى-الروحيالميدانفء!.....الا

ط!يعتها.كمالافق 127الصفحةعلىالمشتمورقنمة-
عىسي.حسسسعححى

يقلقلالذكييالقياجمانهالميدانهذالمحيالثرقدص(تاهمومن

الكاملالانسانيالتطورناموس:تم!ميهاانلكيمكئبحقيقة-الج!ال
عندما،ا!وجودفيوبقدرهوبحرمت4بحقمقتهالانسانيذكرينفكولا

فقولالجبريةالمعادلاتصرامةلهاعبارةفيتفرغها(نلكويمكناررءضاءو*لمماتوارصبياتالاهواءلدورانيدعفلالنفسهيخل!ى

والنجاح،والخذلانالفوزبينالاذسانيالافقفيالتفرقةفيصلان"
إبة.مائهابلورتعكراوالتجنيسابشعمعدنهايجنس

والشروالخير،والغوايةوالهـداية،والخسارةوالربح،الاخفاقى

لأنهوالالدالاوحدالانسانع!وهوالجهلافىيرردينفكلاوهو

الحي!اداونواميسهومقتضهاتالكونيالنظام!مبضاتنغالأالرعنها!الخياناتوكلالثركلمصد!هو

واسالكش!سوىهدفمنوللادياق،ولدلممفات!ومولشىتنطلقحىوالامورالحقائق!م،الف!هممستوى(لىيوجلافالأنسان

يت!ثىحتىالكونيالنظامذلمكالرارعن-ا!ف!لفياهـي!حرار!،فيغمره(لقلبالىيسريمابالحبداذاةوتنفتحالاصليةهمته

الماديالعالممنهامايخصسواءنواميسهاضواءعلىاهـيرللبتنرألاموربجوهرى؟لايمانواذاخفقاف،ويع!ل،اتجاهةويعبىر،ونوره

الروحي!ا!مالماو،العزمنارفنضرمالكياناجزاءجميعديكهربا؟هوتتتثرعروقهتمتد

نعيمة:مجائيل!البالتمهـا-واذا!الجبالتقلقلاقىالمقوةوتصبحوالنطوله،والم!دقى

هيمنةكانتوحيثما،السيدةهيالعصبيةاهواءكانتحيثماظلولهينشر
عليهيهيىعالمفيتميثىانكلتدركلمحيلسوفاتكونانعليكليس"

فيعضولالىكانلماكذلكانهولولا،وجز!ا!ىا!4فيا!فئمنناجةأاهلايعبحبالانسانواذا!الناموسهيالظلاميةالقوى

ولا،عامتلووعاما،ءلومبعد،وما4بوظيفهيقومانالعجيبجسدكفياللهخليفةليكوناهلااو-المشبحينتعيبرحدءلى"الالوهية

فنتسرفىشنعودالمساءهذافيعنكتغوبشمسااطمناررقةكانتالادعيةالقلوبفيفتفجر،المسلمينمعنرنحنتعيمرحدعلىارضه

الخريففيالترا!تورعهاقمحممةاناو.اوء،!أارصاحة!ءقيهوماو!ل،نجرهوماول!ل،حقهومالمكلالحيةالاثنواقنجوم

الانسانية.للحياةفيصبح،الاقداسسرنمنهوماولكل،حسن
وارجلاسيغمواليوملكيولدطفلااناو،الربيعفبمسنباكأستنبت

نظامتطاوعانماوتشتهيوتفرطتعملكلفيفاشتسئينرولىامرأةللجهدويمبح،والابداحالمخلقعلىواقتدارها،وسموها،رفقها

هذاتعرفانعلي!كانلذلك.حواليكمنالكائئاتوفيفببكالكونالبشريةالحضاراتوتتعافب..اغراء،للمغامرة،اـمتدادللوثية،معني

لكتكونلللمطاوعة4.نشف!لقفلارضىوعنف!عنلتطاوعهالنظام،انواروفلسقت!ا،فنو!قنونها:الكبرىالحياةمح!طفيامواجا

وسياستها،العدلواقتصادها،البطولةواخلاقهافتوحاتوعلومها

بغي!رندأب-الناسمعشر-تراتاولذلك.وططلينةقوةمصدر

(94)ص"..ضدهلامعهنسيركيماالشظامذلكرفهـمعلىا!وطاع،الحقنجومبافواءينزلأوافقهاالانغاموصلواتهاوالبروالنغعالرشد

والتقديس!،والجمالوالخير.

..هنيهةالوقوفمنلنالابدوهنا

يكادنبالتفكيرمنقمةالىاللبنانيالمفكرانشهىلقد.بةهنالرانهوووؤكره،يثنتهنعيمهميخائيل؟نفكماالذيوللامر

انتهـتماجراعمنوالانفعالالطثرمننفسكمايهزلشدةالنفسفيهاايدانفيونواص!نظاماهنالكانمثلمانواميسهولهشاملاخلقيانطاما

و(لس!و.الر!كأمنايهاتيالنوابستلكمجموعةسوىالكونبمالنظاموليسي..المادي

نارص!اصببانايتفقفقد؟التفكيرمنالقمةهذهاسممااتمرف..الماديالعالموعلىالروحبمالعالمعلى،!يمن

يعيرؤلمووشهرتهالجبلاسمجهلهمعقفتهالىفينتهيحبلايتسلقالقرن!تااوائلفيكانبرحسونهنريالفرنسيالفيأسوف!أن

علىالتغلبلذةومنالتسملقلذةمنلهحصلممااكترالاهميةمنالامرعهدمنهمهمقصرواالغربيين!نعلىالشديد.أسفهعنيعربما-كترا

هوقفقالىانتهىالجبلانلهيقالثم.اءننرضتهالتيالمعابعنللكشفاولدبمرالنظامامسرعلىالعطورعلىهذالعهدنااليونان

قلبمهفببخفق"3،،الهملاجبل"هواوالشهيى"الابيفيالجبل))مثلاعلىالماضيةالدهور(ثناءلمحطفوالوبانهميجزمماكثيراوكان.توامم!يه

..الجبلاسميجهلكأنعندماماعرفهالخفقانمنبجسنىنواميسالنظاممعرفةفيلخطواالمادبماالنظامعلىعطفهمالروحيالنظام

محخائيل؟ببهاانتهىالتيالقكيرمنالقمةهذهيخصفبماكذلمحثاختلالىكللىاثرفيينباناجزمولكه!هر..الشاسعةالخطىالروحي

نس4!الكشسففيالشاسمعةالخطيهدهخطواقدومشاربهم،ونحلهمطلهم

الدقيقالادراكبرقبن!ئكبومضحتىبرفقيةاليهالأ.نئتهبممانتؤ*وحاتهـ3علىتراءمقدالمدءـورطرانانالا،الروحىالنظامنوامىسعن

قلبكفيمتفجر؟سلاما"الاسلام))اجلهمنسمىالذيالعظيمللسرمعمياتالمعاصريناذهانفيفاستحالتمعالمهافطى!الميدانهذافي

الانظارمختلفخلالمائهبلوريتدفق(لذيالينبوعالروعةتفجر-"(لثرفىروح"11،1(نبمهميخائيلوماإ..وراءهاطائللاوالغاذا

؟لاسلاميةوالاخلاق،الاسلاميةوالضمأليمالاسلاميةوالمقالات،الاسلامية..رهراانقطعانبعدجديدمنسيرهاقئمشأنفنفسهالى1وتردتبعت

!الاطلاقعأىالاسهلاميةوالرموزلاالروصيالعنفهو-عنففي-لممممانهعلى-لانظار1لتلفتوانها

او،متكلميناو،ورسفةأكانو!سواء-الاسلاميينينالمفياننسكلا"،ونعيه،واقبال،غانديانالجزمقول.نفولاضلكليمكنوانه11(

العبارةبهذهالمعثىهذ(عنيعربوالىم-متصوفيناومجتهدينأئمةوضالملامحننالدهنةالفوارقمنبجهميوجدممابالرغم،رقيبةوبو

لخمساعنهللاعرابالمجردالفلسفيالاسلوبهذاتوخواولا،الصريحة.الخمالدالثرقفميرنفحاتالالشواالعمقا!مالينب
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الهمويزعمونعنهللدفاعيتصدونمنائ!انصتىاستثنيولا)والغازاشيئا(((لاسلام"منتفهملنبانكاجزمولكن،نعيمهميخا"ليلفعل

وقلبتغييرايماملامحهفغير"ونسيوخهومفسروهوفقها؟ه،علما؟هقضيتهـاالسشينمنعت!راان!ذهضكفيالدقيقالمعنىهذاينتصبلمما

قلب!؟يماخصائصهالبحثوفياسلاءا"الاسهبلام))سمياجلهمنالذيالسر!يالنظرفي

حقيقتهخصائصاخصفيالحياةومنالوجود"ن(لاسلاميفا،وقفعلىالاسلاميالفكريالابر-.اجوفي،؟لقرانفياذطملطريقءنعنه

بينهما.مستمروتوتر،م!قابلينقطبينبينمتصلتأرجحاليهاانتهىالتيإتتيجةاءتالىبيانت،تؤدوصنوفهالوانهاختلاف

نفسيهزالذكيالعارمالمقويم!الاحساسفهو...الاولالقطباما-الروحياوالخلقيوصلأم!ت-الكونيالنظامشأنفيالملبنانيالمفكر

غصابهيغعىولما،ولنواميسهللكونرنجظرحينماعنببفاهزا،المسلم!لهصجدهفياوبهتصديقهفيمنهالانسانموقفوفي

اقيالقديرةالقدرةرموذفيهافيرىلاتعدواياتلاتحصىاسرارمنالمن!بتحريرفياةعاصرينمنرءبمنانفيعنديشكمنوليسى

الحسنابيتعبيرحدعلى"تعبولالالغوبماتخلقخلقفيلايعروها"العقولاعني))المعا!رةالعقولفسبغهالذيالتحريرالاسلاميالسني

بلاستسلاماولاذلهولالاخضوعا-الركبتمينعلىفيجثوالاشعريالعقوللا،العهسوغصص،العصرومطامحالعصر(شواقتحزهاالتي

لنورماطمسغيرفيوتهديساتسبيحابلرضىبل،اعجابابلتقديرا"(لحاهليةوعصبيةالجاهليةاوهاموتفرخفيهاتعششمازالتالتي

إ)1(لعزيمتهماشلغيروفيبصببرتههذاضوءعلىمحاولتهثمهباداالاالتوفيقفييأملانيمكنليس

فييحتلبانه"المسلم"احساسفهـو..الثانيعالمقطبوامافيالاسلاميةوالمقالات،الانظارمختلفعنهففرع"الجامعالمعئى"

الخلقيالتظاملتحقيق"؟أ"لىالالة"تجعا4ممتازةمكانة(لوجودهذا.الجماعيةاو؟لفردية(ل!جأةمههامايضصىسواءالميادينشتى

،؟لوجودوضمير،الوجودادراكهودبصيردي1،1النظاماطارفيطقوسهجانبا!تركت،وجلبابهالدينروحبينيرميزونممنكئتان

..لائملومةاللهفيلانأخذه...الوجودفيالفاتحوالسهـم؟لروحذلكخصائمراخصالىتنفذانوحاولت،ومظاهرهوشه(ئره

فيلاشيءبانه؟لشعوربيندائمايتأرجح"الممسم"كانلذلكوبعدنسيكلقبلهو"الاسلام"انهـريرماالركت،روحه!والذي.

هو،اما-الاكوانخلقتالتيالقديرةبالقدرةقيساذا-ا!جودومنال!ياةمنوموقف،شبزونهومنالوجودمنموفف-شيءكل

شيءكلوبانه.فمجازاالخلقاليهنسبوانحقبقةشيه(يخلقفلاالتيالعلاقةوفي،الوجودوفينفسهفيولرنحعاهـضنسان!عروفها

مضمارفيعاتقهعلىالملقاةالمم!شةالمسؤوليةاع!براذاالوجودفيسبيلفييعملانيمكنالتيالمواقفوفيالوجودوبينبينهتربط

!(لعابدةالبشريةافقفيوالجمال،والخير،الحقينابيعتفجيرالبصرموقفتكونقدالمواؤفتلكانيجدالحياةفيوملازمتهااتخاذها

خلافا"المسلم"نفسيتجاذباناللذينالمقطبينهذينمنقطبادكاوالوجودشؤونوسطالاذسوموقف،بهاالجهلاوالوجودبنواميظ

بالمسؤوليةالعنيفالشعور-لقالخطبقدرةالطافحالشعور"ولال!وموقفالعسراوبهاالانصالفياليسروموفف،الوصمة

يجريالذيالخصب"المثمر""الجدل"عىتقض"الانسانية...والثورةالرفضاووالرضى

الحيتوترهخصائصاخصفي"الاسلاميالشعور"وتحطم،ببنهماهـو!الرجلمنوالرجولة-الرجلمنالاسلامربىيدهالذيوللموؤف

صلفا،واماذيلاوتوكلا،وعجزااستسلاماامامنهوتجعلالف1نحالاتصالفيواررر،بينهاوالانس،الاموربنواميسالبصرموقف

..إ.لهالاحدوغرورا،وكبرياءوالاندفاع،عنهاوالرضى،لهاوالقبول،مراعلالهاعلىوالحرص،بها

يمكفلاالفاتح(لحيتو.ترهفي((الاسلاميالموقف"ئمارواماألائملومةفيهلانأخذكانمايجبكلتحقيقسبيلفي

الاهراففيوالرفعة،الافاقفيوالسعةاذصرفيالحدةالاتكونانمضقضيةكلصحةعلىودليلادليلال!نقدمانلئاليمكنوانه

،الانعاشفيوالحرية،العزيمةفيوالمضاء،الضمرفيليقظة1ووشؤونه(لوجودمن"الاسلامياوقفا"تخصعرالتيالقضا؟هذه

للسببرالروحيالميدانفيالامورشواميسىمراعاةعلىالحريرصوالحرصوانما،والنحليلالتدليلبه!دددمناوكلنا،!وصروفهاالحياةومن

إ.القلبفيوالسلامدالططنينةالثماره!هكلثمرةواما،ضدهالامعطومنالجهالاتضروبمنبهحفمماالاسلاميالموقفانقاذبصدد

.!الاستسلاميركوىا!مكنولا،الاستسلامليىفالاسلامومعمي!اتطلاسمفجعلهاالاذهانفيمعالمهطمسممااللبسصنوف

المغامرةتلكولا،السليمالنظرولا،العقلولا،هذاتقراللغةفلاكح!هيمم!-كى!ى!صصصى

لمشركالعربيةحااضرلحزمت"القلبىثمرنرتعاليمهض!حينماايلعجب!ةبكهرلمدهثسةإفى!مرال!ث

!دهورمدةالاسلاميةالحضارة

ورسم،ادصيرة،السالم!ةالقويةالحياةلملامحنحتالاسلاموانمالافىاب1دارمنشوو(تمن

المستوىلحقيقةواجلاء،البصيرة،4السالمالقويةالحبمباةلاهداف

لحقيقةيخلصع!اليهضيان"عامة"للافان)،نالذىالرفعمندورمحمدللدكودالحديثادبنافيجدي!هقضايا

سل!الامور!بنوابالبصرنطاقفي"الجوهريةالاشواق"ف!تهزه

فيشهدائهكتائبوسل،امرهحقيقةعني!روكفجرهتفجراياماهلهالنقاشلرجاءالمصريةالثقافةازمةبر

.!.الروحيةبطوذهصنوفعنيخبروكالحق

في"الاسلاميةالنزعة"صقيقةالىتلويحاروعن1فيشكمنوليمىصبحيالدين!ميوانسلاكاشلمرهقناقينزأر

،،.العقيدة"الابانةكاب:الاشصريالحهسنابو:راجع)1(،حسيهيسسسسع!مي!هعهى،كل!كى*صهي،،
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العنفووساذل،(لبشرباشواقوالتلاعب،والدهاء،والانانيةانطلاقوفيخطوطهااستقامةوفي،نورهاانبجاسوفي،نبعهاتدفق

يوكداننعيمهلميخائيلامكنلذلك....والاكراءتخيرءالذي"الشعار"فيهوانماالاهدافبرنحوالفاتحسهمها

الميادينشتىفيوقادتهم،الناسساسةنرىانحقاا"؟لملمنانه"!"الحقاهل)):انهماعلنواحينمالانفسمهمالسنةاهل

لهيقيمونفلاالكونيالنظاممنالروحياوالخلقيالجانبعنيرتعامونعلىتنطبقالتيالمعرفةثانياوهو،ونواميسهالواقعاولاهووالحق

يرجونحببثالشقاقيزرعونفيمضونحسابالهيحسبونولا،وزنا.ونواميسهالواقع

للس!مويزمرونيطبلونلاإضفكونحيثوالحربالوفافىلم-صدواان!الحقوق:الجمعصيغةفيالمعاصرونيسميهاوماالعدلثالثاوهو

اقامةوعلىاجمعينللناسارثهيالتيالارضتقسيمعلىويثابرون!والروحيةالخلقيةللقيمورمزالحسنىاسمالهمن؟-مرابعاوهو

.الشعوببينالمصطئعةالتخوم،الاطلاقعلىاعزهاهوبلالعربيةفيالإلفاظاعزمن"الحق"فلفظ

منهنالكمااخرالىدينيةوتخوم،ءرفيةوتخومجغرافيةفتخومانهانا!ك:صفائهاوعلى"العربيةالعبقرية"جنسعإهىيدلفهو

الاخعى،علىالكونيالنظاموبرهل،اجمالاالجهلخلقهاالتيالتخومفنفذت"الموجودسر"تقتنصانحمعسهابرقبوميضاستطاعت

لذلكيعجبون"نمالئ!اسفيهيعيشالذيالجويعكرونلايقنأونانهمباوثقببعضبعضهاالحقائقتلكتتصلحيثاعماقهالى-الميلنفاذ-

واذهم،الناسوحياةحيلأ-لهطمتصفوولاتلقائهمنلايصفوالجو"الحقنور)):فتضحي"الوجودعقدة"تنعقلىوحيث،الاتصالمايكون

وقد.يدحكلونكىا"لادماءحقنا"الدماءاراقةعنلايتورعون!المدهشالالتباشهذاانسعتهتلتبس

واماالسلميةمؤتمراتهماما،الدماءالاعنهالاتكفرالدماءانفاتهم:فنقولولفظهبلغت"نتكلمباننعيمهميخائيلالانلناوليسمح

ته،كسورادهامنالساتروادامتومخرقاتفش!عوذاتمعاهداتهم،بنفسهشعورهقدرعلى"المسلم"كانانهذابعدالعجيبامن"

فايالنياتصعفومن،الص!يمفيتطعنهبل،الخاقيالنظام-ومعنىاتضتقاورلم،وديناموقفا-الاسلامبحقيقةشعورهقدروعلى

(55ص)؟للمعاهداتداكاذحاجةويفكر،،مابمهـلكلفي،حواليهالكائناتوفيفيهالكوننظاميطاوع

مناوراتهاوفوارل!!السياسةتلك"اقطاب"امرفيالعجابولصجبوعن،قهمءنلمطاوعتهالنظ!امهذامعروةعلىيحرصكانوان،ويشتهي

ومن،المنطقمننفاضومن،الذكاءكنوزمنيبذلولهماابرعةذلكتف!معلىانقطاعبغيرربأبكانوان،المطاوعةلاتثمعقيهخىرضى

مطلق-يعجزونانهمحينفيالابتكارالوانومن،الخيالمنصنوف!شروعهقبل-دائما-علمهمع"..ضدهلامعهيسيركيماالنظام

السذاجة-تتاحضملبساطتهاتكونتهـادبديهـيةحقائقادراكعن-العجزبانالحادشعورهومع-"اعامالله"انمنهانتهائهوبعدالبحثفي

بالخنقالانسانيةيهدد"الرباوماسيحر)رهم"انالىيئتبهـونلاوالمالتطلعالى-.فأشداسد!يحفزهالذيالحافزهو"الشعار"هذا

الاكراةوانالعنفيولدالعنفانالىيتفهونلاوهم.اقلولااكرلا..ف!نوراولاانقطاعايعرفلاالذي

وارادالحقيقيةالسلمارادمنانالىفيتبهونلاوهم.ألاكراءيولدالتيالاسرارمنكتير؟تدركافلاالحدهذاالىانتهيتانتوان

النجاحلهيضمنالذيالوحيدفالطريقاركانهاتوطيدسبيلفيالعمل!"الحقائقلموعاالشاراتضألمبينفشتان"المسلمينتدهوراليهايعزى

عهـروتجديد،الثقةعهدتجديدسبيلفيالمخلعىالسعيطريئهوانماالاصسيمعناءفي"الاسلامعنالعجز"مناليهانتهواماجراءمن

زلزلتقدوالمحبة،التفاهموروحفالثقة،البشربينوالمحبةالشفا!عالىالاموربنوأميسالبصرمنجوابهفخر-اللغوي-اقولكدت-

يشهـوالعالمواضحىألانسانيةالحقيقة!ننها!تتالنفولىفيزلزالها،الفوضىذلةالىالجباليقلقلالذيبالايمانالايمانومن،بهاالجهل

لاوهم،الاستقراروعدم،والقلق،والذعر،الخوفمنيشكوه-ما،التبصرنورومن،والتعثر،التحسسوانكسار،الشقاقىوتختت

اخرلى،ماديةبقوةماديةقوةقرعليستالسياسةانالىيتبهونالنظاممطاوعةومن،الدماغوجيا،وكفرالاهواءظلمةالىوالاعتباروالتدبر

وانما-السياسةلاالحربهو1فهذ:اخربجيشجيشقرعولاوسيدانالالم،بىالذيالجاهليالعنادالىنواميسهصرامةفيالكوني

برأيرايوقرح،اخرىروحيةبقوةروحبةؤوةقرعهيالسياسة...العصبيةباسمناموسوكلمبدأكل

"مكنلافانهالحقيقةوفي..،(خربانشعاحاشعاعقرعو،اخرمايشكوهالعالمكليعللالذي"الجامعاللفط"انكذلكتدردالا"م

ا(0110110811(1011،110118110110"م*"5051"ها."هاه،+،51151؟اه0511"0051151،1151151اا01(5،1+".،1.1101101101،01(001011،811"ه،النفصيعلىالانقسامو،يرالتغرو،ابالاضطرو،لقلقامنيثالحد

فىءبانءلمينايقضيوالحى"البشريةافقفيالحقكسوفط"هوانما

الأرلططمسبرأسصرط-ينرجزئي،الاسلاميةالشرقيةالاممبينكاملالكسوفهذااننقول

..الحديثةالصناعيةالامم

معرفةتهوحيتومنواقعهوحيثمنالحقانبذلكنعنيوانما

منلا-شبي،ةصولةالدهورسالففيؤظلهتكنلمالواقعبنواميس

اثريسسهيلللدحموراللالمني)رواية(؟لحي-ا!طلمفيارووةادصووةمنلهاضحىبما-بعيدمنولاقريب

أ!ريسسهيلللدكعور)رواية(الغميقالخئدي-وا!جمة،الطميةالميادينفيعجيباتقدماتمرفاقيالامملدىالحديث

طرهامرمنانتهىمالهماانتهـىقدوالقمروالشمس"والصناعية

:4123.بصأ،دابدارت"!التقدم

!/وروحيةخلقيةوقبمدبوبعةهوحيثومن،رولهوحيثمنالحقاما

ميادينفيخاصةفيهلامريةفكسوفهلهاوراهكلةللبشريةمحركة

اـ؟ا"8"01،118081181118.118.1101،0"1180+هول5(151(5"5115115".11011011.110811!ا"01101.0110118110110110811ء+ا،8"ه."هااآه،الجشعو،اءالاهوو،الاطماعتتنازعهالصولةاجثليةالدولسياسةا
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ويربرنكليهماعلىاوالمتحدةالولاياتعلىاوالسوفياتيا!.نحادعلىهذهلمثلينتبهواانامكالهمفيكانفلوهذالكلينتبهواانلهم

ويتفذونكليهمااوالمتحدةلأولاياتاوالسوفا.نيللاتحاد.نجريرحافيهروحيةؤصياقىفصيلتهمولانقلبت،همهمكانوالما.البسبطةالحقائق

"ذر.لعةو(شنطنومنموسكومنابعد"وصدهالكتابعنوانمنلانفسهملتفانى1و،ا)باطللاالصدقعدتهادوحيةسيالةسيا-تهمولانقابت

.فتبريراقحجة،ودموعهم،والامص،باشواقهـمالتلاعبلاالبشراسعادسبيلفي

واهمين!يكونونولكنهمالتهديد،لاوالحب،العصبيةلاوالتسامح،5؟لاكرالاالاقناعووسائلها

تمجيداعظمالعكسعلى"واشنطنومنموسكومنابعد"فكنناب!الدلطيةلاو*شعاع

الصالتىتمجيدولهو..كليهماالمتحدةوللولاياتالسوقياتيللاتحطد!**

!الرجاءتمجيدولهو-الحبتجميدولهو،الحقتمجيدولهوفتراتمنالحاسمةالغترةهذهخصائصنذكراذانناوبد!ي

والاقرار،الحية(لشهادةليس(لكنابسطورمنسطرهنالكفليسوساعة،القماتمالتشا؟مساعةالساعةاننعنيلسناالبشريالتاريخ

الموجنشن"اليومهماالننحدةوالولاياتالمسوفيانيالاتحادبأنا؟مننعنيوانما،همموالىالعأوليشلالذيالهولوساعة،الاستسلام

لهالاحصرالتيالامكالياتمنيملكانمابفضلالوجودفي"الفعاليتانالحيةالضمائريقظةساعةالساعةاننعني،ذلككلعكسبالضبط

منيدخرانماوبفضل،والصناعية،والفنية،العلميةالميادينشتىفيوعبء،الوجودهمومعبءعاتقهاعلىتأخذانعليهايجبالتي

الحية!الانسانيةالطاقةكنوز!الوجودهسؤوليات

فقسوته،وسخر،وغضب،ونددووراجانافسا!لي!ماهووانهـلىتكون(نيجبالمعيةالظروفهذهمثلفيالضمائرفيقظة

بماتذكرهماعلىحرصهقدروعلى،!جائهقصروعلىحبهفدرءلى!-ايكونانيجببل.ظ!تقلعىؤنروعلىالحقكسوفقلر

سيلفيالواجباتمرهقمنعالقيهماعلىيلقيهان"؟فأريرخ"ارادمنوفضل،الاخلاعىررنوفضل،منالتبصروفضلالقوةمنقضل

اختارهااشيفالاهـم!فاسى(سمى"الانسانلوله"لرفعا!ل.اتهافتالعالمهذافيالحقكفةلترجح*يمان

نالهايمكنلا"الانس!انيالمممر"اعباءعاتقهاعىفالقىاقر.خمهـيتية،(و،اسلاميةاكأنتسواء-الحيةالضما6لرجب4ولمنوانه

هياندفاطتهابانامتتاذاالاالرسمالةهـزهمهامبثر!فز!طلعالمعانياج!ءسبيلفي-سعيهافيجادة-فتسعىتنشطان،غيرهااو

ذلكدونمنالانسانصواتهيصواتهاوان،الاننانارررخعات!الوزنواف-وززهاجديدمنلهايصبححتىالروحيةوالقيمالخلقية

منتتحررانولا،الانسانيةاهدافضعةتتجاوزانلها!نىلا"*نسانلدولة"و/ضمن!الالاتاروعاليهفيعودالوجودميز(نفي

تحظىانلهايرمنرلاوذادهذادونومن.الذاتعلىا!نكماشسجنقددعلىتكونةجديدانساليةمغامرةنطاقفيالخلقثوبهاتجديد

الانسعافي!"الذهبيالتار.بخ"فيسجلاسمهاتسجيلنترف!العصريةوالفتوحاتالامكانيات

والاخلاصلموسكو؟لاخل!صانيدركواانالاميركانوعلىالروسفعلىكان.فانبهيطالباننعيمهلميخائيل/مكنفخرهة"لككانولئن

مناوموسكومن"ابعد"هومابمغازلهالايكونانيمكنلالواشنطنالحيةالضمائرتلدمنشهادة"واشنطنومنموسكومنابعد"كتابه

واثشطن!ميخائيلىلانكذلكا!مركانوانما-احتجاجهااصد!منواحتجاجا

مثلا-فالمسلم..الضالدالشرقحكمةمنمشهتقةخالدةحقيقةهيوهواليهبالانتماءيطالبالنيالوحيدالمعسكرهولمعسييشعيئعيمه

جليلة-الاعراصمنشئتمالنحقيقيتحركولايمدفعو!يعمللاكانلى1التواوالائسانمسمكرهوالطبوليقرمولا"يزبدولاررعي"لا

؟مركلبذلكمتجاوزا"لوجهه"او"الله"فيالا-!رةاوكانتالج!ل!ولدهماولكنالجهلربقةمنبهليئعتق؟لسرمديالنظامفهم

الضببقة،الانانيةافاقمنالتحهر؟لىدائماورائهمن،راميحقير7()ص!أئاسابينوتنافروخوفوبغض،قلقمن

القاتلة!العصبيةاوكلعن-!لمجدهوانه-الذهولمطلق-ذاهلاللبنانيوالمفكر

هذهبمثلوواسنطنموسكويذكرانالانعيمهميخائيلابىولقدالانسانمصيراعن:همهيستص!هماعينيهلصبوصعهيلاعما،شيء

الظلدهالحقائق*هداف"يحققانشالهمنفببماألايفكرلافهو!(لوجودهذافي

؟يذكران!اؤهكلاوجود1هذافي*نسانيكونانالمشيئةشاءتاجلهامنالتي"الدنا

للشرقمخلصابتذيرهنعيمهميخائيلكأنفقدامرمنسكنومهما*ئسان!حقيقيهددبم(ا!-!ارهممنوآلاهتمام-يهـتملاوهو-

نفسهااليردتقد"الشرقروح"انعلىالدليلاقامفقد!الخالد!ا!صلية!سواقهااخلاصهاجاحمعنبالزيغ(و،بالمسخاو،بالهعم

!الدويباذكىالمعاصرالعالماجواءفيالشر!ضمر!ذوىميخ!ليلكابفان-ذوككل(جلمنبل-ذلككلمنوبالرءهم

بامبركا،اكللماومخلصا،لروسياومخلصا،لاميركامخلصاكانولقدوقحاتهجمافيعتبرونهالعصبيةبعينيطالعونهاشخاصايعدملنئعيمه

الاخ!صجنسفيفكرتانتوان.."واطحالخبز"منوبروسيا

تفجرت"ةجديدقوة"انتدركافلانعيمهمي!؟ئيلاخلاصهوالذي:مكابعندنآيثغهآ

الحريةهيفهي،المعاصرالعالماجواءفي،معطرة،صافيةينابيعها4

تقوىالتيالوحيدةهيلانها-العالمفيالسلمدعامةاقوىتكونبان..-1-نب.صص

!وول"ا!ب:تكنمهماالارضيةالمعسكراتغلاءمنتتففانءلى.وليسعوللطجاعهلعثدفىر1
نجمه!تالقفي"؟لحق2192؟فون

ميلادبنمحمجوبلولسى
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****!عي*لأ**حعصكلهـ*-***************كأ***********"******************ع!********مي؟**-حى

:؟

ص!م؟لم!ك!.لأ :مه؟ك!-5-ل!:!.
لنشص،زأللحن..ارها.00500تحثمالعينننعلئالإيسلوحشة.؟

الالسه(ممح!مىالدلسيهلوحهاـجمل"حوالا"الى)

الهـ3بنالبصق!ماللام!مال-ؤليؤفىالغابونداء؟

الممتننحموعليلفىالنا!قألهمايه.؟
.........عجر"

أعمىاصبحتليتفبافعويهحنينلياتللقونيتلوى"

بر،صماوليةغجر
الميتين.ليلاش!دانقبلعنجهيهمترعاتشفاهـ،يابر

بابليه،خهموراالدف!ءتعصر؟
ممما.عدوالمزهـ،رألطا عجريه.!-جحيملا:

ال-درو!5!دلحملنىهار!الوثضس"ورالعصستعشمات*
........

ر!بمجهولللالىودف-دريعجريهعينيعبر*
مطالمحب:بىتناهىقدقصيهمسافلتخلمفئيرحلت:

:،لللخصوسححاتالظن الخوأفيكلمقبرتماهماعينينعند-.لعجز

غجريهساللياللياليهماعند!ذعورةترت!ب!؟
ضح!هلعيضيكانحرانانا،له عجر..ممة

.اديفف-ؤتعلىو،ضالارصدرتفصربلاقدم
امطريسىامطرلنى.دقا.الاروتدق،تتصىس:

ءص..صحا.
-غسارطت.لملى سخيهزخاتالغيبسديممنمسنروب!*
غشيه:مازلتأنتامطرينبرودول:
برألنديهوألارصنهدر-كفيالاعشمابدبقناروفدتتلطسى!جهدأتوعروقبر
ل!واحمربنياالطينشفتيكيلطخلمأورطرينيممه

أسرالوجهفهذأألتشممسمنحةتخونيلماروطرينب:

المزورألوحمهحلل،كستههسخيهزخاتالغس!سد.4
.-يممىك!
دالترا!الصقينى،.لمطرلم! يهرعجى..ييم

الإسرارمنعيناكتحملالذيماالدنيهليلخملف!منلنا؟
الازليه؟للحكاياازلغال،السهرابالايسقنيلم،ظامئا!ر
شياتدرينلاانت!يه**

تدريالساقينثورةإليههيىفطتكتظىجيهن
يدريالمعتزالناهدعنفوانتالعوترمصممسوحهبدمى؟

أشقى،عمنمكفىانحرواناتالتا....لمو01 صمولعومعهـ!يزحور*
الحمولهتتلا،.!ر ادريلستأنيغير-سى!ر
غجهـريه.بخفوت:

ب1البصقينيملمدبالتيير،لدلمولتهم!ىجفليهما

السمرابالايسقنيلمخلفتهظامعاالذبيحالطيرينتفض مثلما*

سبولتبسيرلعشقريحبالاوراقتعبثمثلما:
ادجام!عيين(من)اجازعربداذأيتههاوون

!*

!ععم!يركلهـ*بربر?*!بر*حمسعيحعي.:لمممهك!،*سيحسهيمهي*كلي!هكلي*سمم!،كلهـكلي*،ك!سهي*ك!!ص*مههـكلي*كامهي
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،-ه!فةةم---

ا-ثطر!صهـصىع!امح--ءء7"-ء+داأ

-

ع2!.عبربفمحم!!تضءبكممبم--!ت

سبقتقد،الحياةاشكالمنكشكلسمالثالاان"يعتقدبالعذابمإيء-الانسانكتاريخ-الفلسفة*تاريخ

ذلكعلىالانسانواناليابسةعلىتعيتىالتيالحيواناتبومضاتمليءوضيءايضماتاريخلكنهوألظ!لاموالمعوقات

الارضضهرتانماولكنألاياممنيومفيسمكةكانعانتلقد..الصعوباتعلىمانالافتغلبكلماالفرح

عورللحياةنفسهاألاسماكبعضلاءمتحتىاليابسةالفلالسفةأيديغلىتاريخهافيالكثيرالشيءالفلسفة

بهسبقضخماعلمياأنتصاراهذاوكان..)1("الارضكيفعرفتلكنها،وتقدمهالانسانوجهفييقفونالذين

ذلكفيالفلسفةلانوذلك..السنينمنبالفينوين2دارهذامجدتحققاناجلن5وتشقهطريقهاتواصل

الموضوعيالواقعخلالمنللكوننظرتهماتعمكانتالوقتجنتهوبناءحضارتهتدعيمفيوتساغدهالخلاقاجنترىا

ناخاصة،علييهلشميطرإواقعابفهمالانسانيسلحالديكاتوافلاسفةايضاللفلسفة2عرفتفقد..الارضعلى

زالتماوأ،ءم!للحكمةالاغريقيةالكلمة"كانتمنلاقوامهماصفهفيوو!فوا،لاضدهالانسان.مع

.21(1(المجردالتكهنلاالفنيةالمهارةألوقتذلكفيتعنى..واضطهادعذاب

كديمقريطسالفيلسوفاتخذهالذيمثلتعميموكانحاولوافلاسفةايديعلىالكثيرالفلسفةعانتلقد

ومامنهاكانه،الاشياءكافةمصائررسمتالضرورةانمنالتيارتفذيةبدءن13الذيكسقراطالبشريةتفهـدمتأخير

مرةلاولأعلنقدالعبارةبهذه"انماسيكونوماكائنهوبعدهجاءتالتيالمثاليةالفاسفةكلامدالذياللاعلمي

كافةعلىألقانونسيادةومذهبالمادةفناءعدممذ.هب-فلسفيا-أثينالحكامسنااللذينوأرسطوافلاطونيدعلى

رجعةالمثاليالتيارظهوروكان..)3("الكونفيما15!*موالصورةمهـ+كا!الهيوليبينالتفرقةمشروعية

فاعليةمنقللفقد..والعلموالفلسفةللانسمانبالنسبةالسادةيتسيدلكيوبالتالى.الهماك-بءهيألصورةوان

الحقيقي،المثللعالمظلالهيالمخلوقاتأنباعتبارللعلمويعزؤهاالعزأئميثبطسقرلطكان"ولقد..العبيدعلى

سلاحارتفصطللعامسلاحاباعتبارهماللفلسفةمنواخرالايجابيرالعلموأستبدل،الطبيعةاسرأرعنالبحثعن

الطبيعةعلىلالسيطرةتقدء"فيألانمسانوأحر..ضدهبالنفسبالايمانالارتباطوثيقةالمثلعننظريةاعلىكمثل

والواقع...طينمنمأوىفيمؤقتةبصورةيحملخالدككائن

العصورابانضخممامعالياتيارلالفلسفةورضعتعتبر1و،قدرياتقسيراللانسانيالتاريختفسيرالىوهدف

ارسطومنطقبسببالانسانيللسيروتاأخرلاالوسطىأ(أفوالظرووالمكاننالزملعنمنفصلةارديةفكرةالعدالة

ا!ذيالعلصيللتياراتيححتىالسنينمنالفينالشكلييعوفتانأرسطو-افلاطونسقراهـ-تىمالرهدفوكان

لخدمةنشاطهبعضيعاودانالاولاليونانفلاسفةبدأهالازسانممساندايقفكانالذيالعظيمألفلسفيالتيار

فيلمموفيدءلىضوعياصوتفهماوجودهوتفهمألانسانامنوأالذينتياروهوألاتواجههالضىالمحعاعبعلىليتغلب

فيلسوفاول.*العظيمكا!ه+أء3سبينوزاهوكبيرماديعنالمستقلةقوانبضهلهخارجيموضوعىواقعيوصود

بانهاعلمياتحديدأالانسانيةالحريةيحددأنحاولأوهيروأنكسمندرطاليسمثلفلاسفةتياروهونالاسا

الذيفألتعرنفسىوهو..للضرورةالموضوعيالتفهميعسوقانأيضاالمثاليألتياراهدافمنوكان..!ايطس

عذجةنزعةصا"حبوكلهيجلذلكبعدل!فسهارتضاهيبتعدكانالذيألاغريقيللعامسلاحاتكونأنمنالفلسفة

العصروخلفاءالعصرتدعيمبسببسمبينوزلتياريتدعمولمالط-يعةعلكماألانسانبىيطرةليؤمنوالذيالغيبيلتعن

-.القديمفيالماديةألفلمسفةبينالمسانهـةهذهوكالت..

44صالمسابقالمصمر)1(انانكسسمضدر"صلواحدأستطاعأنالعلموبيناليوزاني

69عىالسابقالمصدر)2(

77ص(لسابقالمصدر)2(مقالات(لاهيانالادابفيستنشرالتيو؟لقصائد(لمقالات)*(

حدثواذا،ب!مبينوزااص!اماالفلسفةتاريحك!نبفينجفلا)3(كتابةكلعنتوقفتقدالانفانا9591عامنهايةحتىكتبتهاوافئمعار

عئدهأ!،أ+كا!+5الوجودوحدةالىروجهفانماالاهضمامهدا(ال!ودةو(رجو..الاكاديصهللدواسةوتؤرغا،الثقافيةالحصيلةلمر(جعة

الفيلسوفهذاايرصالعدميزدادثمومنالماديلاالصوفيجنبهاما..الثقافيلبرنامجيتنفيذيبعد

..للناسالكي!61.ص"سالمشكرياحمدترجمة"(لاغريقيالعلم:مارنتون)1(
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فىؤوالبالااوويأنالقوأنينلانحقيقينرلهاأصسفيماعظيعاكانالذيديكارتهورجعيشبهمسوفلفيل

4!أكا5ءأمه510!+لام45!أ!3!أالفهمملكةمقولاتعنعبارةوورثفاسفهتهفيرجعياوكان،فخسمبلأيالعقلمنهجه

ملكاتفيالبحثهذاهضكانتعندالفلسفة!اصبحتمن4ؤولتورددافلاطونعنامالعاتفسحيرفيالثنازيةتلك

الفلسفةاقتصارنحوخطوةهزاوكان..العاقلةالنفسىحزسةاونمأخرىجهةن5والروحجهةمناًلمادةوجود

،والانسحانالفلسفةحمابعلىكانلكلنهالمعرفةنظريةع!ك،تتبينما..العالمينبينألربوومنالحمنوبريةضكلدته

..المحاولةهذهلمثلاإناليالطابعظلفقديوجدلاالكونخارج،وأنسبيىوزا753أا+5وأحمدية

فيشتهعندالمثا)يألذاتىهانتكلفيالكانتيةتطرفتثص..الازر-انهذالاجلالاز-انأقإبمنكبيرةاقترابةشيء

نقيفهاتضعذاتها3ندركلكيالازاانيرىكانالذي!أ،حأمبل-داولأنجلترافيايضايتدعمالعلمىالت!ياروكان

لد!والا!نوءن+ه؟-س!59الل!أناو!!تقاومهالذي!!رززمبيكونبدعلىقيقىالحصيهمتاهلماديلالتحارلفيهظهر

الالانيثماللجن!كانالمانيةالاناكانتولما..العلياالانمايسدمأنالضيارهدفوكان..بيكونماديةمنهجألذي

النالصمعالقرنةنهافيختهأذمظروقدأ!ا!حمعوبصيرةهول!بعنهاستقلالهافيالظواهرتفهمفيألعصرانسان

القرنونهاية،ل!يتشهقلب!ىشرايينهيركبأكيغشر"تحتهتكاللذيال!خاعىالننش-اطويبدأالتشربةتزدهر

..هتلرنازيةتمجدهحمطألعشرين"رذالجد!-إلالة"كتابوكان.الاجتماعيةللظروف

كانت،فلسفةفيرائعجانبوحودفتذكرأنعلينالكنبنواال-صمننبيكوروجروريتهولا57+داي!لا"كاوآه

كتار4فييذكرحيثألخار-يالعاالملىوجودأعنرففقد!تاففاص!فة،انجطضرافيللحصرلظراوفومتطاجاألهيثم

أأأمح9!دامحدامس!م5!!"+ه"الخالصالعقلففد"وص!أكاس!53لأمقولاتضدالثورةعنعبرت"التيار

بالتجربة،تبدأمحر!شاكلانفيشدهناكليس"والاشكالأمأ51لاكاص!!3الاولىالعلة-ألاقطهـاعىالتفكير

طريقعنالانشاطهماتزأولانالمعرفةلملكةيتأتىكيفلانهألعللتفهموجهفيتقفطالتي-ذلكالىوماالجوهرية

بانيحترففكانت(أل.."حواسنافيزوزرالتىالاشياء(()1(!ألديصةالظوأهرلحرء4الحقيظ-ةوالقوأنينللحقيقية

..للخارجيةالتجربةعلىتشتغلأنما،العقليةملكتنا

لتيارا!مبذرةكانفلسفتهفياعظمجانباهناكأنكما7أ11ط!ستيورتصنتالتيارهذأاستمرثم

اكتسى!لكنه"خاليالدءالهيحللدأالفلسفةفيحديدالمنطقلتدعميماوذلك.ءإ**(..وحدهالمنطقؤداخاصمة

.....ورو،لت..ارسطوعندالشلكضالنطقضدالاسنقرأئي

:أ+ةكاأمح2أ9!د51!موللمكا!!؟05.!25)1(لكيغ73أ+!أكمذهبطابعهلعنتتخلىانالىالفلسمفة

التيارهذأظلوكانآ!أ!ي40المنهجغلىوتقتصرتتركز

فلاسفةالتيارهذايعوقوكان..الثغراتبعضىفيه

...001للقطاعاتبعضأقتضتهمثالبتب،ربدءكانوأانجليز
الادبيال!د&مجموعه-لوك-ببركلتيارو!والاذالثاذالانراجزيالمجتمعفي

..00000.1.مإلخارجىالعالموجودوبينتمككونبدأوأالذينهيوم

(لادبيهلدثو!ور!لعزص--بالخارجىالعالموان..للموضوعيألواقعفيالحتمية

فيرعناوقحسدعنسموأء-يقفواأكيالذاتتصورصن

نا3انو..مصيرهفيوالتسكمألانسانضد-قصد

05اأ؟!أ+5الفردأنيةالمثالية))ألىالتيار!ذالأوصل

.لقض!ن،الخاصطوعيهنطاقدأخلالفيلسوففتسعجن

002حملىوسفمحمدالدكتور:تأ)كليفألقحسةفن-اضنقتهافيالقزىودة،"وفعلوفكرتهأحساسه

....)؟("بنفسها

035عباسطأورنالدكتور:"اشغهـفن-2رجعيشبهفملسوفالمانيافيالمثاليللتياروتابع

؟م""":"السيرةفن-3أي-ا3و-؟أ-أاص!5ءا1فيتجماءءلىابقىالذيا+ةك!كانتهو

الواؤعفيالموجودةزينالقولوأن..ألعالمفيمجهول

002نحملو!فمحمدالدكتور:""المقالفن-،
..حأ15+محأمي:3اح!3!حص!7م3ل؟!!14ا+؟أ.!ا5(9)

سلسلة!كيبرةحلقةكانملستيورتانفيهشكلامما)*!(

3انو-عامنفعمنءـويزعمءاالعكسعاى-الفرديالنفعيالمذهب

ببروتدار:النالثو-..البراجماتيةالفلفةوهي؟لاللانسانيةدماراالفدسفاتاكثربل!

ققرائي.الا!منطقةعظمةمللتظللكن

31صالمعرفةفيالمادية؟لنظرية:غارودي)2(
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الفلسفةكانتألتيألمذهبيةعهدألىالورأءبناةلرجع..الأنسانهذامجدحاولوأفلاسفةأيدقيعلىعلمياطابعا

الت!المشاكلتحيلانمحاولةمنهللتتخلصتناضلاربعةالىعنشسرةالاثشىالذهنمقولاتكانتقسمفقد

..العلمالىالفلسفةتبحثهاكانتنظراسترعىوقد..مقولاتثلاثةقسمكلفيأقسمام

الذيا)قرنألعنترينفيالكبيرالشكلالاالبربوزيةوما"والثالثمتعارضتيناثنتينعنعبارهتلاثةكلانهيجل

)وأنالمذهبيةالىردةوهى،المثا)ىالتيارهذافيهيتدعم)1(:هيأأ+كالاه3لأالكممقولات،فمثلأ،لهمامركب

المدمرذالديكارتيةالثنائيةوألى(شكلاألمذهبيةتنكركانتااكااهألاأ!هالكل)3(الماكا!دالأأأألكثرةس)2(أ+لالأأالوحدة

الانسانهدأالىالروحارجاعبزعم..للعلماوةالعدأوالىأأولةص!يأ3أ3ال!يض!طوالثازصةس!ياأ5%5الاطروحةهىفالاولى

دلالةالاجتماعىالننطيمان"ناس!..الالطالعصرفيللديناميئهيجلفبث5س!يأ+لأ5أ3.المركبهيوادعالثه

اليوتمثلاناسضياعسببهونفسهاالالةوليستأنوكان..كانتعندالمرصوفةالثابهـتةالمقولاتهذهفي

يحاولانمابرجسونان"و..وكاه!وبر!ونولورانسجامدةوليستمتحركةظاهرةهنيظاهرةايةان.اكتشف

يخلقلكن"،حقيفيوهو"دلاللهفيهالعقلعالايصفانهذهاوالتحركهذأفييتحكممستقلاقانوناهناكوان

ي!فصلهلانه،عقلبدولن(كاملة!الةفيهالعقليحسبحعالا4+أس!8الوجودبيناًلتوحيدوتم؟ولأ*هحس!)ألصيرورة

..)1("ك!وعلمهاويشتفلالمادةعن"ةأص!7لاي3أ9الميتافيزيقا!لاالغاءمرةلاولوتمحأ؟ل!4والمنطق

مستحلة..الحربسنواتبرجسونيةالاالوجوديةوماؤكطكبيراونصراالفلسفةتاريخفيكبيرانصرلهذاوكان

مثللمحيلسوفابتدعهالذيالشعوريالمدصراكهجذلكانالىمتجهةبتمامهاألفلسفةواصبحت،الانسانتاريخ

نظرذألحقيقةألىينظرلاوالذيول+ام!35هولرليعيبيكنولم..البحثمنهجعلى،للمنطقعلىتفتصر

لكن،جلدهماتغير"ضاليةالوجوديةان...موضوعية..الواقعلاالذهنفيلسوفكونهالاهيجل

ضروا!ار!خوضدالعلمضدفهاوقويكشفجوهرهايص!رلخىالفلسفةمجالمدبدفيللتقلصهذلاثناءأوفي

فيرزكرلسارترءضلواحدالان،التقدموضدالموضوعيةوكما!ت..الغمرقعةاتسعت،المنطقعلى،النهجعلى

تقدمهناكليسبانه"انسانيةفلسمفةالوحودية"دانهتعميمفهط،اهميتهاازدادت،نطاقهاقلكلماالفلسفة

تحسن.!جردهناكوانماللبثر،"بالنبةازدادت،نطهـاقهاقلكلماالفلسيمفةوكانت..العلملقوانين

بالطابعمدرووغةأ!ريكاجةالا،رحوهيانوالبراجماتية.مناهجفيبحثاوهي،العلملقوانينتعميمفهي،اهميتها

دمارهازمطملبنفعيةتمثربت.والتى،الفرديانفمىبالطريقةلاللواقعالعامةاًلقوانمنألىتصللكي،البحث

..الموضوعيةالحقائقواقرارللغلموشإحاالعلممنبدءاولكنالقديمةالغيبية

لقرن1فيالمثاليةاشكالفيالمستمرالتجددهذاومااهميته

تيار..الاخرالتيارلدحضدلئبةمحاولةللاالعشرين

عنيكشفاحياناالخياهـالمثالىوهدأ..العلميةالنزعةالتالسعالقرنفيالميكانيكئةالماديةالنزعةسيادةلكن

.........تنظيماالافرادبينالاجتماعيةالعلاقاتتنظيموعدمعشر

يغلفههواجوديسرلمعادوخالهيع!ياسرالعلماخيلنااحهآلصكمدلحراالجههقيامعلىساعداالانيالانتاجديللتوسعنتيجةمحادلا

من!ق:.الرعندالحلكماالعلمالدفالطاهـنننزعانتحاولالاولىالنزعة.متطرفتيننزمحشجن

حبتهوعنعبع.قطرءبعنوذلكونيوتندي!كارتصيكانيكيةالم،ديالتار

تريدانهـ،تزعمفهي..المنطقيةالوفعيةعندألانسانه1

ى!مهمتهاولشبقىالعلملصالحالفيبيةال!لسفةالغاءوزازعةهيجلمنطقمستفلةأالواقع43لحرالاعم!التفهم

"المحاولهذهلكن..العلميةللجملأللغويالمنطقيالتحليلاشكالكلفميهانجدالثانيةوالنزعة...لمحةتصوعنه

الذاتيةوبث..العلميقررهعمارضاءعدمنزعةالاهيانفيالهواءتبثانالانجاهاتبشتىتحاولوهيا!الية

"اس!53+أ؟"أ*فتحنشتنفان"آلموضوعيةنطاقفيالعلمتعوقادابهذاتحاول!هي،المثقوبةالمعملولةرئتها

......لالا...لا..تنتشلانتريدبهذاانهمازاعمة..وتقدمهالانسانوتعوق

فيتحديفهاعنمنمصلهلهمامعنىالمصا-ن.يعوللخنهـ،..الضياعهوةمنالفلسفةوتنتشلالانسأنروح

منهجعليسى(على.الامحلاقأللتخليلانلو"قعلممنهحاأفيتحرلمحفيلفمعاداتهـ،..صدرهافيالسلاحتغمدانماالحقيقةفي

..ءللخقدممعادأةوبالتاليللانسان"عاداةالاهيالنللعلم
..31((،التامل..ص

حهح.الطبيعيلفلمسفى1الس!يرتعوقانتريدوهى..والرفي

أ*هـأ!+3الذريةللممطعمهلعنت!رولنلضظرية.عندلهدشلنكوالابرلوكلسهضمعييمالمرانالواضحمن)المعرفةونظويةالمنطقبينالتوحيدمن

ال!ة:!دؤجماجطءتألتنالاشكالفررويم"اذنهـوولش.ألارسطيلررإيا!تهوليسىالمنطقهذا

قي،الدلالأفك":ومتفرعاتهاالذرائعفلسفةو،الوضعيةويىلى93ة30!أءدوبوزنكيتبرادلىعندا!أ)يأ!طق

عفدالخبيثالرمزيالمنطقولشىبلالرمزيالمنطقهو

داكاحاء*4:ادا!م!يأم31هـألالا35؟!ألا!و!االاح3!مداءم235(1)معا!ثرب!صكلالارلسطيةفيالمغوقالمنطقهووليسرسهل

حهع:يأمهأ53!!أح!ح!7م5ول13ا!!4أ*5.ماكاه(2)الذيملمنطقايضايمسأز"بى،المنطقيةضعيةالو0عند

:لاأ؟ا.".501)3(انوتريد..(سغونيابحثاللظاهرةبحثهيجديرعدلم
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السيأحتص!ترتداتأساسية".التىألا"فةارهذهالىالا؟مهنروعه1
لاهـ-ىلا..الحالوجود-4والملسمهالطواهراو!لسمعه

ممبم!فئزواا!"ل!خ!ققا.1).ا1،ؤات.لموته"ص!فموع)-!:اقد.رماالمثا)جماالتاكيد وصحىدالفلسفة!حدتعوقانماجميعاالاشمكالوهذه

م..السواءعاىالانىإن

الىتكله":هويتهدظههيكماالعمدرتجةالروإسفةلعنصه

نلبول121"العبدرو،ءهندالوسعوعيةالنفارةضثآالهماتية

تلاتاقامةهـنتعانلنلالاخشاابر"ئةمستامصرتمجلةفعاليتهاوفقدتنفسطفقدتبعينهافلسفةمظهرهوهدل

و.الصراعميواصاونولكنهمأنتهواأناسعسعتعبيرالاهيوان

صرءفي-الوصضيظعمكما-ألةلسفةتنتهيولن..

عربريهـةروايةافضلا(لكي..والعلمللانسانالحارسهيدىخظلاذ..الحلما

شعرديوانا!ل؟(للمادي":بقولهيسعخرالذيسارترمثلواحدعلىلمترد

فتبين..")3(تإيتفعنجصلهافهأثآظلتيتهبانكارانهي!حتهمعآ
عهأبهنةثهتاميائيصهأ2(1هعنالبىاتاعأرربقيةيعهأعللكن"العااتيةينعأرلاالما.دنآان

ءونييهمهماولةهعآالفلسفةتكنهنفوبوهاا..الانهأهـلاإصنهمهتة

اورووسووظمس!ماكا!54أ+5الشخصانيةفلسفةفيالخ!بيثة37ءأ"داه

وتقمب.9.اجتماعياصعابصماواكسابوماألوسسومنيهم"فرملثا"مسع

!-ذهفييشتر!النالعربيةادباءلجميعيحقا(هدميرردمنكلضدالعلممنتعميمهابحكمالفلسفة

المسابقمل.موضوتأ"انيتوهمالذيأينشتينكانولوحتىالعلم

باسمائلةارارذالىممطو!قىاسعابرةرم؟(لنهوحيكلولومبيالوصعبيصياعلمياكانسسعاءعمميحهالعلم

الحقيقى.ا!كاتبم،5)بورتعريفأو41("منطهقينسقفيت!جاربنايربط

ولا.الانقبلنشرقدالكتابيكونيشترهـللا3(ويرجعهاتجربتنمامدىيوسعانهيالعلممهمة":للعلم

.والمهألاتالصحمنفينشرمايذأونانمهنمانهيمكاص!لم+03بيهنومصولسحل!كاعموعنأو00)2("النفاامألى

لم-..ليم61!.."حركةفيهوالهأياللأماديهعيالمادة"

ألديواناوالدراحهاوالروايةلوضهآعنتحديدلا،(ررء!لهلازمااعمصلماءمنالعآريهةهإةاأنعسعالإلسيهاتهنثنمف

)،ا06!)حبتهثر(ايلوقآاخرحتىالمخطوطاتتقبإهأ5الباحإةفكريثنهلإآحيثالموصوععتالعناعمححمنلاالئالىنمن

عىيدمميعملكنهمائبافيسماتحمليمعأائغلعلهآانأحمأامثنأتحممدلمل..الخمارجمماالواعمححعموهرفي

6901ل-يناير-الثانعآكانونرزرعصعلن..التاريخبعةالفامحسصأصميرهوهإةاسعانعماعما

..؟.....عأص،دم"وأنالمنهجهيتصوححوأنالمئاهبطارعأنهمسهماععم

ال!هالإندادلدلهنامآلى"يحاليرلرولعبنانيةالدولوهتانلملعهدهبرهاكفيئزةحاإوان..)7(،(باعمتمرارعه،صحهأالمسىهتهمئةالهنلسفعآالبحعن

ريدمنةإيوممهفيتقفوانلهوسلاحاللعلمهاحنيئاتهلون

الادالكم"رار))الىالفائبنالكتابممرحقوصعتعود7(ءناناصولاذاالضرري!صسيبهمالصلةلان،العلميصحنعهان

للاوهـىاطبعهابكلىانمسخةثهجمولاقاعلىلفال!تييسقاترحممالدبروضابةالفلالسفةدوركانوقد،للعصرالعامةالفكيةالحياة

تصرهلاقىالمفصاكإبتهميإيوأن)18"للافهأارمهماصسئاهيئة

؟،ذمميمهابسببالانسانوعىمنتزيدوانالعلمالىللانسان

توعأدأنمعتللةلساةوعمتتقلمهأ"واليهمنهلعنهنالعلممن

وةارفةالصلمهنصسمتقل"للصالمعمنهارربئالهمدلمسعئالوافي

-لر!اروصةلا!ءيقمبلدىءاي-ذفسها،!م!ا!و!يرفيالموجودةللمبادىءكاسشخلاصستتطوربل،عايهنظرتهما

..)1(((العاءيألعهلفيوأرشاد4نظررتحمبحثمومنصيكار(1)

ارضميةهذاكلأتضزرنانحنوأذأ-،سيرهاهوهذاكاناذا:لاة!ي!أأي!لم357!أح!ح74ء!مهـ!ها!ملاامه*.ح.014(3)

الماار،دراسةفينبدأانألانلنايحستاللا،ضروريةتأمكاع:هـ3أ،كاحم3كالأ3لىأيما!حأيءه؟هالمهص33!تيما3.ء188)3(

مثلا؟الموتمميةاولاهاتكونوانالفلسسةية.يحأه3:!او7؟ههآيي3سهحآصهأح07أتألم301ءهلمي.هأ(425-24)

:لاأكاا.ء.24(0)

م!اهـهـالم!عمعبدمجاهد23ص:غارردىعن(6)

ح5ع033أمي:3ص!أ!ولءس!7!35لا15!!كااأ5+ء..248(7)

حول،155أم:ي7س!ي51537ص!ا"ه+؟4و9.ح014(1)19صا!خ!ريقيالعلم:فانتون(8)
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،قيه!*مغم!،مي،مههه!،كعهيممم!،،!،ملت!ى!د.!!،مه"!كل!د.!كل،"عدرر!يمه!4ء!ه!!يمي!يمهـ!ي!ي،"!4ءمه!يءميىمييمهءرر!ر!!ىحيح!كى3ن!

-7--.ثأل!

جم!-!و

""

ي!-!!احى----حي----ص-حصصس-.كا!ف!
ه*-

ي!.لمثع

ىأ!.7.::

الخمرههذيالمحهولىادر!افيؤعاوقاتلتلهظ

الاربابلثرابعح!رتالوهجينابيعفالننممس!صابل!،دت

ألمائهليالعلللشمعبلاالاوجفوقتعاوكاج!ا(لاو!ى

يعحرحكفاعصصالمحدولصوقالنتوحمال
ي!....البو!كاد

بوحكواخنق:اوهىكانتاكتءممىاض!عقإخسمما

ي!ص!حكواند!النتممسؤا!تغزوانمنالننممسسلك.- ..سسسحر،ءقاتل

الفارهللبرجهدمنائلوبلاالصائ!الت!خينتخشلا

مىلدالمدءانالاللوتراموا.فوجافىفوجتع)لو.تعلو!بم-

*لللابلاحمادألا،ل!.،بلى

رفالنيلووحبربالنارالوهج"لستالمج!ولز!وف"أتوا
الاصفرالاجسادبلهاث!ط!لولمجروحجرحإو!وعدا

المس!رأالمةدبوأب.غليتا.للمكعدرودمومهزوآلتودعيان!رانلاربط!يابلفمي!لسف!نة

.ر.ح
،ا

ى!الا/ركاندعمتللمجهوليومي،رعروألاعصاببحريقمزجو!!

ا!لبد.رر!حاتألاحراقإئلأ!يىناكابلاتالمبذولا!دأ!طهار3

!مالممسلولالليملدعذل!......

..السمسدحوطماى!دوفاهـ!لقاءئل!ة
دىبابلاناثميدتفاقالاام!ممرىوء

بابلقامتعبثمالكنلاهـلكاتتأقماالا!ر!ص-،ءلون

الشائلللقلسيفالتنين.-لا:..ةألمجح!ولألاورصت-لمحك!

-!التوقفوقاث!وسعور،عىسوفتق!ااقالانتىوبحديد ..!اسند

لولى.المفا!وواتجص
ث!.قالففوقالةممننحووجدأ/رموف!اتلقاتلمط

.**
بابلقامتجالبرسقطالؤاثلرهـهـالى!بلوعدا

بابللسقطهتالرهمجضعماعل!ا!هرل

!ابلسقطتروركحكفا!!النسجدلن!ايخرو
بابلقامتحكبوواخفقإسمىورأمحلبر،مضعشكطقاتل

هـمريوموألىحرحكواع!!المحرور-ىبركاط،صنلة
ر..ألهاهـلالتنيننحش

بايللنافسدسنظلصبحكهذا.ر،تلثملنبا!لهذي

!لسمسلغولنيلودقوسنظلههدح!ق!لبرلكىرروالىأالمصعالشتع!د!حر.*

ح!

الشمسصيهبماو،!!بلكىلمثمضمىل!فيلطمعلصمم!لمحي،قهراوب!!ا!ل!ما

خ!ببلالخوريدمشتى(لافالمجنتممس!فيعذشرببممصموسى!ردءألبدء!لم!طا؟-لروص،

!،بلتعلو

ع!

أ

،3*،،حه!قه!،،ك!،،،،كىمه!*،ك!مميصيتى!؟ك!،،،،كهم!،،،،*،،،ورء!دلهيهم*،،لحي*ء8ور!ي8،9،ء،لهع"كإدي!8!ى3

!م3



!يححم

،،ينم!ابخواعنىالتزفىهاررفي!رلمفى!محوشلزبىا

لمج!!مىلرممنى!ح

ميى

لمحزانزيدانالنصرمنهدفناليس.ولاايديولوجيه،توجيهولاخطاباتالمص!نحوغرهمويمضي،ما.نواهكذا

وي!ر!قتلاناوندفنعارناونوارك!عورتنانسترانولكن،عزالعطا?لىجيليا،ر؟ياهمحتومةقدر

جيلنتذيأفالسطينضاعتانؤ:كلد،لمحييناكالترياقالسمبانحقاوتث!ةإبيتجساحمحمومةرعشة

متلهف،والموتالحرمانضدبالحقدمعبأ،لواقعهرافضلمذكلهواعالكبرياءوومضبعينيالحزندمعة

يستكناث!مصرعلىالعدوانصثحينانما،بالتمزقاتمليء:للحياةالتيالعاطفيةبالدةقةتيوح"النسهداءمرثية))منالابياتهذء

العبودية:اوالموتشبحاماميرهنول!!"العطاءجيل"مأساةمنافجعمأساةواية.كلهالديواناوحت

ر؟اهمالشر(سطورةصستلما..ثميتأكداندونومات،يحققولىموطمح،نالومااشتهىالذيال!يل

ثائر:الاءمداءراعفس!الوتحداهم،اشعارشكلعإىاقاويلونظمتكمرةخطبقيلتلقد.مستقبلمن

الطموحوأدام،الشروموتالحقاهو"ا"اساةمستوىالى-وعيعن-ترتفمعالديوانهذاقصائدبعضلكئ

"وجموحاباءام..وحياةاخنوعماتوامنولكلللصامدينحزينوتمجبرمتكبرةمرثية.نعيشهاالتي

..المقابربعضفامتلات..عز!معقدواافصرلواذ،محاربجيلمل!مةليمىوهو..."الوطنليحيا"

وحيرا،ار!كودزحمةفيرالا!رايصارعطشمنمئهمو!اشالاحلامانهيارحكايةلكنه،وشمولهانسانيتهمنالكنبرلفقدذلكعلى

هدهوم،5،،اركانهتقوضتقدبيتقكلاقرباءولامأوىبلا،غريبااذنفنحن.بالرجىاعلايدون..الحالمالنبعمنالظامعةوالعودة

يشربلناالكفاحمقابلشيءلاانص!ينهففيالتعبواشحبهالضيأعالشعورهذابنايصلاندون،الخيبةوحزنالموتحزن،حزنينامام

رخورولنييأسلنلدن4(الصباحبالوانالفجر/نجنفشولن(لسافي.الخر؟بالارضزوايافيعملبلايركنااو(لبئىساحةالىالمزدوج

له:بقيماكلهماوادمانهؤصلابته،الشهداء"عقربىلهكانتمنللأن،بالاشلاءمليئةالمعركةساحةان

المصرفإئعشقنذرناهذاداممامشاوسرعان،مظفر"رواندفاعاتالابطالذكرياتالموتهدوءمي-!ى

الوف،موله،القوىمننورككلعالىسلمىاطلتوكذلك..الظربصيحةابنشيجرجعصوتهفييمتزج

بنسافليشفعالوجسرنزوعاماجراحتههـهدساحرةعرافةبزمزماتوتهومنادبةتحوموصرعاناطسينا

الكيربالصبرفوليناهاناالزمنصلحظةطرؤهاتغضاندونالمس!منقبلحمهاوتستشرفالماضي

اإعزو!بال!لبتجماهلناهانا.هنيهاتهفيوصراخناالاني

القصيرمحمرناقض!يناقدبعنف؟نامحلينا،العاروصميحةالرثاءبينج!هفيسلأمىصوتنعرف!ولكي

اإسوعبساخد!اانابعد-الخجلفيناتبعثوكيف،-المبعثرةاإرممفوقتطوافهانتابعان

..الجوفالرجاللستااننا..ادتعاشدونفالش!يد،جزئ!ا.نهاتقصيطر؟قمحنلالهزيمةبتصويرها-تناس!ئاءان

وح!اةبكرارضفيونحن"الجوفالمرجال"نكونانلنااينومنتإفحالغربرياحرالتما-المدبحةبعد-ياسينديرفيالمهجور

هووقصرهابعنفهاحيماتناواكلتلاء؟زخممنتحوير4ماماإهارأسءل،هامتهمنتطع!والغربان،ي!رقهالنسصىوقدزالوما،العاريرأسه

ادداممهامنذو!ي.حرامعليناا!لثمارلكننزرعاننا..تعلاتناكلونركنوالذلالموترنعيثىسلمنافظدنحنواط،ظامهتعريوالديدان

فناووـافيوتروحروحنافيالجرجعلىاصبعهاتضعالحقهقةلهذه.والنسيان(لمإذاتبعضالي

!بحثونالسع(دةعنالباحثون.والجموحوالكبرياءوالترددوالحسرةالالم!رينانعمىفيا

وبم!دار.منهاي!بضغونهالذيالنوعيعرفونلاانهمبله..مسضحيلعناتظميتاالملحكثوبسقياويا

عرجكإماوعزوفيراسمنايصدر،الكفاحوجهفيايجاب!يةنرىماالابناءفيان.رو،با

الغراماسباد!وكلوالإقاءوالبوحفالحب،الثحجنهـبمبراتالىالمشوق.يحييناكالتروصاقالسمبانترجيعا

ترالعانهاصح!ح.الفرافىوهنممنشفيفازرقبسحابمصبوكةمنتولد.ثورةوتولد،ومحيينبع!اإتمناقضاتاعمقمن،وهكذ؟

كللكن،السنعارةعن(لبحثمعنىوتعطيهالايمانمشوىالىالحب:والنسيانوالخوف!العدم

العواطفتبقببهماوكل.ا!حبمناقسىفالقدر.مسبقامحكومذلكوالسل..و(لاءلأل..؟لموتقرغم

رحلةاثئاءالنسيانعدمفييتجلىوالاخلاص،الذكر؟تفيمعبامحئدظ"ادلمحلىءهف"(لىالقاسيروبناثئحفر

اوطويسل:ارممر.قتلاناعظامنإم

و!(توكناهنجماياالمهجورحبناياتنسنالا-دونوالواقعر؟قيفن.الفضيحةفىهوهذا!"قتلالامحظامنلم"
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،شيءكلقبلنفوسناالىموجهتلكيدهو،قوتناعلىوطكدناالشريدامركبناينسونلوالا!ابمحلىماذا..فانسنااو

،مستمراولهيبا،تفئىلشىقبلاتتمنيناالحالمالنبعميكنامحينقيودمنانفكاكانه،الاسرمنكخلاصالىريوانفييتجلىوالرحيل

الكونفيبحثناحينالاملوتهاوىولىالايمانل!ن،عدىفيوخلودالكن،بالاملفقرغدالىالحزينالامسمنوانطلافى،مسشحيلحب

يائسينفصحوناذكرىخيالاتتهاويلالانجدفلم،ايمانناموضوءعن:الظاعنينعندالحياة.نجددغراقي

نجمعوتلفتنا،حالماتدروبعنوانثنينا"مرتينفيناالحلميشعلن"دناهمعنبالاسارىعدبهما،المجدافرحمةيا

اليتامى،مننحن.؟طلامبلاالعمربقيةلنقضيونتماسكانفسناحطامالعجيبوالقلقوالاحز(نالامسىدفنافلقد

تعلات،بلاوالعيشالروحبمواليتمالغاربوالامل؟لضائعةالقلوبجيلثراهمفيالاحبةتناسينالكنا،ننىلم

:"مناضاعلنسبابوانتقمناثرنا"انناعزائناوكل..(لقريبالافقلتعانقاشواقناوتطلعت

غيضلننلفيالناررئننلنحبئواحبآانها،الدنيليسجللذيين(لقلب،باقفالحب،الرحيلرام،لةن

احنرغنلولكنل،وخنأبنلهاالمحبعلىهيتنسج؟ينباوهنا،للبعيهؤئوفىبينناتيرئنيلنلن

شقنناعن(لرجسيوغسلنااشدبياسيولكن.القاتمرئائهااناشيدالمحتوموالفرادالمحروم

غرقناولكنا،وموانيناولسوء،الهدفمدد!مباثرشعور(لحبلانربما،قاسوعزوف

الحرماننكا!،مدفسونونحئالخطيئةنحارب:نعينسهكذامنبعغبرالىيرندالذيبالصدىشبيه،المحبينبينالابدبماالتفاهم

ونحئالسبلننر،عييدونعئالحريةعروحن!ثل،محرومونونحنالرقيقالدفءيبدديجيبلامنيدعوانهالمرءواكتشاف،لصوت1

لئاولشي..يحترفىانبعدالحريق؟طفاءفييظحكمناننا،عميانمنلكن،رلنوالاللهفةمحمومحرانوحيداويرميهجوانحهمحن

تشاويهفنخفي،الناسوعلىانفسناعلىنكفبانالاالطريقهذافيآهالناهنيشرب(لىدونوسيمضيكالنسيممر،عنهغريبيحبه

دسييذاهـيبفىكلومع..0والمكبرباءوالصمودالصبرباقنعةالوجوءحر"

الروحةحناياكييلوباللهفابئالظماوييقى،الجراحين!الوجدالانجانمعالولهىاغوارنافييتضمولن

والثرىتلظىبل!يمتلم؟ال!وىامات؟غنمناوماذاهدلىبلاساعاتالايامبعدءفنمضي

قسراالمر!حفي(لمواجدن!دوسانناشوقنامنغضوهلشغفمنيرتاحكيالمف!وعقلبناونعصر

...قهراالليلوحشةعليونفنىعنصعاقهباللحنلينعمان،اك!ياتاطياف!يسوىنهوىبمننحظىلا(لممرونعشى

..قنائناالليالببلةعلىونفنىصنلهباللحئليانمقبنه،النالأويةبلالهاؤآنبةالايىبرلنتهبسهمهمنحبناموأآوع

علىانتصرالنيمفالجيل.قهراالليلوحشةعلىونفنى.نعموالثقاء،محرمةدفيفالسعادة،بعيدينفبقىاوبعيداالحبيبيبقى

ضدكفاحهكل.رغبلا4واكلته..نفسههزمته،الخارجيالعالم:مكتوبؤدر

ايضهاهـان(لاوحشتهالىيخلوحئعليهوليس،هباءالىصارنفسهقريبهدنيامحلىافقفيلاحن!م-اترى

عتيق:كجرابمتعبا.دجهاعببكممنوع!حذار؟ر؟اك!دعو

الملولالتصببروحكرجطءفلاالكغاحخليغريبهعاقة،تبقينحاجةاشرةاب!ا

الصلاتمنقال!عالاهياءبالغعزوفالادر!هاع!ومخنوممظلمةدنياك

الافولتناوشهنجمسنامنامحجزولالت.4قربدلياعلىافقفيلاحنجيمالانسي

(لحياةرقرقةاليكالملحالجهديرجعلنوننسىطلمهنأفحتىوفخربامحند؟دالشقاءنحتمل1نومحالينا

الحياة؟سبابوتتقطع،الصامعونويتراجعالفنيانيهرموبهذاخنقناه"الوقدالوجد(لىالتالسيستجيبحيث(لضاحك(لئعيبممحالم

الاولالديوانمنلطمىفرتفعايضاالشعروبهذا..النضيرو؟لسعدعو(ياتوامامرفبأفناامامصام!ونافا"اخفينا!اوور"الثماوو!طفون

؟لسيابوشعراءبعدوتأتيكلهالعربيالوطنفيالشعريةعرشالطليعةالىالبوح"متعجبيناليهونظرنادهشناهواءاطاعمنرأينافاذاالاخرين

الشاعراىمقممةفيوهي.المدادساصحابمنالاولى؟لطبقةمعنؤسثاسجمعافقد"كلو؟ئي،فصددونوجرح،ادهسني

وطواعي!ةمعاناتهاوعمقالرثائينفسهاان.فصائدماببعض،النساءالحكاءترفعورضيناالحياةمنالنمطهذاعلىوحنونا،الحرمان

للحلل.هيوانهافيالبنلءمآايئهقنالتلنقنقلللصدأآقبالحلادآ*هاءفاذاـالامناعههنننامحنبرنا؟ناببحجبت،(لتجابئيه(وبلايبابئمنبهب

التحليليفكرهايكنشف،صورتها؟لتيالمواقفتناقضاتيتأملومندلللىمعىحياتناتناقضاتمىنقغبنا،واذاقوةيس!جلبضعفئأ

صمصاوثا!ين(قوياءمناضلينصودتفقد،الفنيةوبراعتهاالدقيقمركدينفيهالمنس!نص"(لسيمالممةفيالامركانكما"لحياة1-

لونمااليهاويرغبورالسعادةمحنيبحثونبالذاتوهولاء،التصرعلى:وجبروتناسطوتنا

ز؟عمييقناعبالفتقئعوابلبالهريمةيعمرفوالمفشلوا1لمحاذ،لمحائدةالكرلمحا،الك!رياء

هولا.يائسينينهارواحنىالحياةمتاعمنشيئايبغونلا(نهمالكبرياءعبب!(نا

جيلانهم.العربيالمجتمعفبىالصاعدالجيلهمالمهزومونالابطيالالصياءسكبمنالمنحوتتمثالها

،والغثيان(لمالورأسالقرآنبينتمزىالنيم؟لجيل،ل!ماةوافيالقلقارو(حنافيكالصلاقييمتد

؟لتقعمية.والحركأتالثوراتلكلالشعبيةالفاعدةيولفالئي(لجيلالبكاءويمصالشكوىويخنتى،(لشجونيط

الواجبمنطقولكن،والحقيقةالوطنتجاءبالواجبمرمونمثاليونانهمنواحناحثرجات؟غانالى.لحيلساحر!وبكف

يجدونفلا..والسعادةالرفا.منحقهاانفسهميعطواانمنميقتضي.اقوبءبانا1!دنيانجيءكي
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تلهوبراس..عليةيابلدسنياقصى:الحدير(قصىبينيرعيش!ونوبذلكظماهميروياوغلتهمينقعما

فلةزريا..غالش4ياطفلتيوالفرانالبسمنحدواقصىو(لوطنوالايمانالإل!جابيةمنح!د

التكالشعوريةالحالةعنال!نعببربهاتجيدحسيةلمحاتاسلوبهاوكي،كجماعاتمتماسكينهـننمريننراهموبينما،كافرادومسقبلهمبحياتهم

انتظارفيصببةلسا!عاى.نقول"انبعاث"قصبادةففي،تصفهاولكن!يمالجوفالرجاللبحواانهم.كافرادمتفسخينيائسيننجدهم

:الاولا!حب.المنخورونالمراهقون

بجسميالدماءفوحارفمنفيمص!رينكلهـمتالوطاهلاجداراتمىواناطويلزمنمند

(!اليالربيعارر!اثاحسصورةكتابا.تهـموجدتالذيناوائلمنتامرركرباوكان،فنيعطاء

احيةارمورة2هـطيان!ياحيانازة!حؤلم!يزلوا!كلاكانوانؤدسلمىفانافرارااخ!رؤدزكرياكانوان.مجتمعناعنفنية

الحلوةقصيدتهافيكما،نثريمةجامدةفت!أتيلهااللازمةارشمفلمفيةالقصاص-وكلاهما،الناهضببنللعربالجم!باللاسعوراستوحت

القصيدةفيتوردحينثمنبدونالحبنت!فافهبئتجرحانهاادا،"عطاكلا(،سابقةلفكؤةخاصععةولابنطريةموجهةبمرخاماالر؟ياقدم-والشاعرة

العطايا:ءنقو!هافيكما،ضعيفةحسصةداتوجمابلأابجباتاققتربر،،الوطن!المهـايدةومبا!اتوالطنطناتالخطحطمنخلاوكلا!ما

الجميلة.سيماهاالمرجلا!جماطياف!.لمطمسكمآهـ،.م!ا.الافمانامحماقالىنفادمعالمحليالةنمحر(بمنواكثراكئر

قولها:(ووتبدأاينضجالىسبيلهافيتسيروفنياقومب(تجربتنان1ملىيدل

السعادةروحيعلىلفتاحببتئيانانت.الثمارباعطاء

عم.كلمنبهاوتوشحت.*

،الصورةوابتدالالغكرةبابتدالموقاللهشديدالضعبيرابضدالولعلوالتصويرالخسيالتعبيرطريقعنالح"صةقمتهاالىسلمىتوصلت

اكمعرطريقةتنبعحينوخاصة،الاولىالتسعالقصائدفيكعيروهذاوالاستعانةخارجيةاصواتواستخدامالهادئةالرثائيةوالعاطفةالموحي

والراهب"انا"قصبرت!،فيوالدلالوالفشرالتمجربة.زلمخيصفيالقديربمداخلءنالحركةونموالعربيالتراثواس!تعمالالشعبيبالؤلهـلور

الناشب"الظفر"و"الناصبالههـم"ادقديرمةالمكلينسهاتوتستعملواخيرا..النفسيةالحالهتطورمعالفنيالبناءوتكاملالقصيدة

)!أمعصدةاما..اغ.."اهـ-انحبالهوىو))"الواجبربقة"و،وقرجماتهالحديثالانكليزيالشعرفي(طالعانهاالجيدبهضمها

وهذءزرمويرايدونارمربد!ةذ!ي!يرجسدفهي(قر!هالبناءهئدسةعلىتمامالمماعمطالشعرهذابانالقوللميمكئناخنى

القصي!دةهذهفيتظهربل.والابنيةللاثارر؟يتهاخلالمنولوالعظمةا!عرحركةبهاتنادياتيالغنيةالقيممنكثرتحقيقالىووج!ها

خطابسة:سبيلفبمعظيمةخطوةهوبل،ضيرذلكفيوليس..الحديث

ضىوالمالمطامحتحدوزاالمجدركبنافهناانهو،الانهـليزبمرالادبمنسلمىافادتهاالتيالاشياءومن.(لنهوض

خيلناربطناو!(قاشنى،والقيمالانسانيةللعضارةرثاءبمجملهاصبحالادبهذا

ويلئساصبشساو!نط،الجمعياللاشعوداعماقفيواعياوغاصعطا؟هاوتنظمالقوميرثا؟ها

قولئا:اروناوهناوالرمزيالم!بانترغببرالتصويرطريقةاباعهاهوالايحاءعلىساعدهاومما

لنا.الدنيافلتخضع،العربنحنتسلقهايرنخذحيث"منذورون"قصيدةفييبهـوكماالاحياىبعضفي

العبقرية""نهـرمثلالمراهمقةالازدو(جاتبعضاءاميهونذلكولعلعلىالطذولةتفتحكانهفالصعود،حماةترهـبةومعنىا!كفاحمعىالجبل

المفضملةالنثرإكأهذهوامام"الجهادنور"وور-ئالاسلنسقيجئنا"اليانسوالتعبوالتشرد،الشاقالواقع

اصحيحاالح!اةزهجدهبص(لر؟حوانصنسننهاالقمة(سمتشرفتفاذا"اشواقنا

بناءثالردىكغنهفتلتفت،الح!باةتودعكأنهاتشعرعودقووقت،الاشموانتصارها

اصحيحالتابي!ذرع"فييتجلىمعضاهانفت!جد!رهاهاضيالىناطرةخلفها

ارونى؟دمرهفيف!نتجالىبالتراثالاستعانة.اما"يأكلولىوسولىسفحي!نهبالهـوى

،صحيم"الضحىفيهتوفورقاءردط)وفي"يمفدفيلاعاصم"قولها

الفنا؟لفلفهوهي،الديوانملحقفياليهاشارتوقد،وكعرفظا!ر(لفولكلوراما

سياسي:بيان(لىالقصيدةتح!لواخبراع)ادرقصيدةمفي،المحليالجوخلقدييفلحبحيثاستعمالهتجيد

(لام!تكفاناخافتا!ريرخيةالطقوسكلوتقدمالج!امحهـبالصوتتسمنحدمذجدها"الكتار

الحضمواليحرالريحشون،الدنباواهتؤت:الا!صلمةب!4ا!نواخونسمع.داتواولالازياءفيوالشعبية

..لكفاحنارهاليبا(شترونييلا

ازمةبروقعتاننسعالقصائدهذهقيالنثريةمنفرتاذاوهيرجاليياواشترونى

فتمكدم،؟لباهتوالشعورالمصقولاللفظذاتالابئانيةالمدرسةغالياليوممشتراي

وتصنع:ببرودتستعملحينجثطمنطفلةتلقاهالذيالتدليلصورهتقربوكذلك

القمرضياءتصويرفيوتستخدمه"جذوربلا"؟لقصيدةلوزنمخالفاحفيفاوزنا

الهوىصهـرتهلتقربف!ي"فلسطين"الاولموط!افيطعو!تو!عطالسعب!هذكرياتها

الشابخجط:الم!هبورا!قعذلكفي؟لاطفالافانيبذكرالتدلل!صورة
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لهمفليسالىئاس!لاءبئجبهمال!ينالاطفالاما،مصيرءانتظارسوىالمشمنهىحمرةمندف!توهل

يزيدوهما!فمهالاحبشهوةولدتهموقدالموتىايناءانهم.جنورانطبالحاتعنيصدرفهـوفنىاتجاهلايفقدانههيالديوانمشكلةان

اللاجذيننكبةصورتانها،مأسات!يةعرخةالىويحيلهاالقصيدةتاثبروتضيعوتضيعالفنيةشخصيتهاتفقدوبذلك،المذاهببمختلفالشاعرة

ويجعلها.ورفاههسلامتهالىمطمئنايزالماعربيلسانعلىبانسانيتهمالصورةونحتاللفظصقلكانلذلك.الضأثبراساليببمختلفالقارىء

نحن-بيئناالقرابةعلىالعميقتأكيم!ا،القوميللضيمحياصوتاالتمتعالىير؟ديقدالجزفياتفيفالاستطراد،فيهاالاسطرادمناهون

وانسانيتهم.وطنهمغادرواالذيناثشردينهولاءوبين-المطمئنينالعربالعودة"قصيدظمنالثانيالقسممطلعفيولعلانطثروحدةوضياع

اعمامناهم-الصلةلهذ.القبليالتعبيروتستعمل،الدمصلة.لؤكدانهافيها:العاطفةوتميعالصورةمعالخياللجموحنموذجا"الحالمالنبعمن.

نتصدئبل،نس!عف!مولاعمناابناءلمذلةلثأرلاونحن..عمناوابناء.مرتينفينايشعالحلملن

وانخلعواوطنهمفقدوااللاجئينانصحيح.للس!ائليناءتدناهبماعيهمالنهاوتلاويحقبلبهتشبثناكم

عاشتثم،ونجدتهانحوتهاخسرت(لعرببقيةلكن،انسانيتهمعنا!وؤارعبرفييريانترءسطهكم

ايرضا،ولانسانيتهملهمادانةالموقفهذاوفي...والاسفالح!مرةعلىالدهورعينتعرفهلاالشمستراهلالمكان

ولعلهاالنكبةبوسمناحديسلمولا،خاسرينالجميعيكونوبذلكالغروربالوانمغسول،بالوهمسابح

تلقىوحين،المشؤومبالنذيرقصيدتهاتبدأ،التظرةهذءبسمبببرهتينحلمنالوماذانحن

لكن،الانساىالتينور!ظالليومالانسانيةطفولةالىتنتقلعمهاابن

ذ.لزومعدماليوتوبيا،رغمالىالحنينلتصويركافياالمقدارهداوكان
يح!نضنهاكاىا!ديجد!اكذلك،هولهعيبوبةلمحيعنهاسادرعيهاابن

ا!داء(قصيدةفيبوضوحالطاهرةهذهوتنضخم"..بالوهمسابح)
اصبحفاللاجيء.يحتمملهـلم.بعدولمالاطفالعدطنفر،طفلةوهيوربللها

ءهدهوالقصيدة..فلسطينفيكانايام!و-قيعنتختلفهو!ةذاغاي!الصورةمبانتراففقدتتعبيراامبحلانهبالصورالتعب!يفشلصيث

الشعرفيا!دمرالخةلالمىتجعلبعدهاماهـع"جذوربلا"!لميقلجلأا!رةهو،الصورةهنهنريدالذيالنموذجولعل.الايحائية

تجاربهايمثلفانهاكثزهـ-وهو-الد!ان!طسنىمااما،العديثالمقصىودتؤديافنيهيا!خرنئممكلعلىالصورةا)برادار،توشيةولا

شخصيتهيمفقهـا!ديواروب!ل!،الادبيةالمدارسمخظفمعوتجاوبهاواوم!،المحسول!ىالث!كلعلىلهوف!الالمعئىحدمةايرادهامن

.كبيرةشاعرةملامحصءلىورقتمرالادبسة:الحديتالشاعرقول!هضغة

عبرترابلكل

صبحيالدينم!حي!ررعا.وطعمدون،لابنائه

.صوتوغنة

القديمة:العربيةللقصصرةترجمةاصدوكانتورلما

فالضمارالمنيفةبينبتاتهويوالعيس،لصاحبياقول

عرارمنالعشيةبعدفمانجدعرارشميممنتودع

اللتبنوالضبابيةالميوعةمنبريءالتوشيةمنالخالىالشعروهدا

لإداطداورنوراطمنحيث"طفلاغنية)قصيدةفيكما،الديوانشعربعضفينجدهما

المطلع:بهذاتبدأ

المخمليالزلبقعلىالوروددماهااراقت

الصبورعبدصلاحرطفيلابطرقودوووبيئاليبمتهذافيالمباشرفيالحديثمحاودةبينوشتان

:جئوربلاقصيدةفي

العيسسطسليمانعربيةقصأر.ونارازت،دنايثمردمالزيتونشجر

الشعرعنهايصددالتيالقيم(كعرتمثل"جدودبلا"قصيدة(ن
ححلزيالمعطىعداحمدقل!للأمدشة..

...-وترتفع،شعريةطاقاتمنالشاعرةتدمااكروتمدم،الحديخت

ار!طيبلو!ت!يهلدونعناعرمختدفبينالتطابقيتم!بها.مشرفشعريمسشوىالىبها

احاسضىوتنقلالصورةفيوالاستطرادالميوعةاخطاءمنوتبرأ،الشعر

بينالارعادتتراوحموسيقىترافقهاداخليةبحركةالقصيدةوتنموساة31

تبماتيبالحالةالاسلوبيتلونكما،العذبالمفردوالنغيموالانقطاع

يلادارطداوارضهعنالفلسطبياللاجيءانسلاختصورانها.وتمسفهاعنها

.،الحياةكلاضيالىالذكربهاوتعود،روحيوعريبؤسمنذلكتلاوما

4122عى.بسبيروت.والاسوةالهادئةالحياةذووالبيتالنضالحيثفلسطببئفيالحياة

بتخليهمشخصياتهمعنوتخلواهو؟تهمضادتتشردوافاذاالمنضامنة

و.،تتقراراتهمفانكرواانفسهمانكروالقدوعطفصلاتمنتقاليدهمعن

بالحياةبربطهلافردابمهمكلوعاشكابالاشعانالانسالىصهـلاتفي!3
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لآ!أضرههرص!!رهفيممينروط!
!-ب!غسلىممثفات

حربجناحتحت"قصيدةفي-المريعةاو-الرائعةبالحركةنمرانخارجاسبارطيقا!لديذبحهطفلاالناسيقدماناسبارطةتقاليدفي

وقاسية،عنيفةبحيويةاللحظةتنقلفالشاعرة،توقفدون"ذريةحملماسنةوفي..يشعبهلكلبطوليافد؟ءالطفلهذ؟يكونكي؟لمدينة

العمل2وهذ،لوجهوجهاالمفاجىءالفناءدوامهامامالقارىءتضعوهيلثر،بادمهيقدماناجلمنالمدينةخارجالىطف!القائد؟!سبارطي

.جديداموهلا(لحدلثللشعريقدمالطفلالتقىوحينا،تحاربهفصارتانساثهاخذلها؟لتبم(لالهةلكيرياء

اليهاشرناالذيغرشيئاسلمىلشعرالرئيسيالخطكانولوبهفاذاالطفلبعينيعيناهالتقتالممطحل!يفهواستلالعسبفولى

القلقلكان،هذايكنلملو(اجلهامنوالحزنالننضحيةفيالرغثة)،الخشن؟لاسباركليدفيالسيفجمدوهكدا،ويبتسماليهيحد!

خلاصعناليحثولكادط..القرد!طليعةكلمعالشاعرةتعيشهالذيجانبألىعممقحزنحاسةتنمووبدأت،المافيةالابت!امة1صضتهو

كلرغم-القلقهذاان؟لا..الخوفلهذاوططنينه،القلقهذامنأسباهـطةحياةمنسنواتطوالبهاآمنالتيالبطولية؟لتضحيةحاسة

شاعريةعنهالمدرالتيالخلفيةجوانبمنرئيسياجانبايشكل-ثسبمء؟لحماشين:ه!فيال!تقاءمنالععيقي؟لانسانوجدواحدةلحظةفي..الام

.الديوانقعأئ!دمنكثيرفيو(ضحةبعورةموجودوهو،سلمى..اجلهامنوالحزئ،بالتضحيةالايمان

قدرةهوالقلقالوقفهذاحولأليهبالاشاوةالجد)راقنيءاماطفرةليس..بالذاتالقصةهذ.هو"؟لحالمالنبعمنالعودة"

نطروجهاتمنبهوالبحث،بل..ببرأعةللجميعالبمال!هعلىالثعاعرةفهنلذلك،وشجاعوحزينعميق،؟نسانيفهمولكنه،سطحيةحماس

وهذ؟-التعبرلانغسنالواجزنا-فننا!ضةنظروجهاتمنوأحيانامختلفةبجبدر؟سيةوعملية..محضخطألمللديوأن(لعادية؟لمقاييس؟عطاء

"بلاجذوط(فياما،"الصامدون"و"والراهبانا)قصيدتيفييبرزفىا!لسانعلىمحدودغيرأنفتاح:ممو،نهعمليةتمتكمافمان

عنه.اننعبيرفيوطريرفتهالخاصقلقهولكل..قلقفالجميع(حساسلهايتعرضلحظةكلوفي،وجحودهايمانهفي،وضعفهقوته

لحالم"1النبعمن؟لعودة)عنالحديثباناخرىمرةنعصرفلسوف!،حياتهلصاتكلالمنبرفوقيكلنانيستطيعلاالثيا!ثسانهذا

الىقمدناولقد،اليهقصدناعمابعيدايجرناسوفالزواياهذءمنفانوهكذا..يعيشونبهيفويفهم..الناسمعيعيشانمنلهبدولا

..وعنفبوضوحماحبلتهتحسهاالتيالهزيمةخلكلمنالديواندراسة-"الحالمالنبعمنالعودة"ديواندراسةفيالخطلهذااختياري

مبررلاضيقاعملافقطالزاويةهذهمنالديوانالىالنظريكونوقد...صدفةليس-كافياتعبير(الاسبارطيةالقصةعنهتعبرالليالحر

هو،الفنيالعملكاقاذاولكن..للديوانظلمايكونوقدبل..لهالحزن(عتبرنااذ(س*شماننف!صيةفيالسلبيالمشوىتجاهلانوأعتقد

فهمهوالمحترلىغبرالناقدعملفان،اولاذاتياتأثرا،شيءكلوقبلب،ئفسيتهفيالايجابيللمسشوىتشويهعمليةسوىلشى-سلبيا

هذاعنثفسهكئعانبل...ايضا،ثر+ليتأثرناحيةمنالديو؟نيكون*اليومالشاعرمنفالمطلوب.الصحيحالبشريلكويتهربما

الىكلههذابغدالقضيةوصلتولقد،كيبربمكانالصعوبةمنالتاثر.صادقايكونمابقمه!رمتحمسا

وان..الهزيمةوعنفلسطيىعلىا!ريوانقصائدمعظمتكونان:يليما1لخضراءسلمىللشاعرة."الحالمالنبعمن؟لعودة"بديوان*حاطة

المحترف!الناف!غيريكون.وان.الهزيمةومنفلسطينمنالشاعرةتكونالقضابامنكمببرفهنالك،م!تعئو؟امراكونعادكاملةاحاطةالجيوسي

اخرىوسيلةاختيارالىسبيلمنفهل..ايضاالهزيمةومنفل!مطينمنقضيةتطرحالاراءحيتفمن،اساسيةكقضاياالبحثفينفسهاتطرح

كر"..الحالمالنبعمنالعودة"ديوانلدراسةوالذيالموضوعكيرأيهاسلمىوللشاعرة،او!نف!هاالحديث؟لشعر

آلاسبارطية:القصةاخرفيوق!تااللتينالجملتينفيالديوانيننلخهرولكن،هثالبحث!همجالىلاوالذيالنقديةمقا!نهامنكثيرفيعئهعبرت

الجديروا!.لسان..جلها2منوالحزن..التضحيةبضرورةالايمانالثم!بد(كو"والفجرالمدينة"قصيدتيفيالشعري؟للحنانالى*شارة

سسلمىالشاعرةتمثلهالذيالنمطهومعاالمحاستبنبهاتينوقدرتهالموسيقية(لصديثالشعركفاءةعلىبرهاناحسنيعتبر"المهجور

والذي،معاوقدرهارضههـقدالدي*نسانهو:الجيوليالخضر(ءالشعيالنفسادخالانكما.ضروبىبةاشارة،(للامهـحدودةالتعبرية

الانسانكلو!لاجيءانت:وجههفيوصاحتخارجهاالىالمعركةجرتهيحتاج"الكنانو"اذرع"منذرون"فيوالواضح،القصيدهسياوخ!كل

ايضا-ولكنه،الكبيرةللتضحيةحاجةفيهوكمتمامايطركالذي،مماالناسيولقضاياالشعرلقضيةالش!اعرةاشيعابيبرزخاصلمق!

،قدمحبينمافهولذلك،وب!انسانيةبعمقبحزنكصفتعلمالذىيسطنهـ!*سىكلمات؟لشاعرةتستعبرخاصةبصورةالقصيدتينهاتينففي

لحظة،سطحيةحماسلحظةنشوةخلالذلكبفعللاالتضحيةهذهحزناومن،بالب!غةملوناحزئاالمرتبةفيكقدملاوهي،نغسهالثعارع

بل..يحسلتجعلهالقلبالىلابصفقلتجعلهاكفاالىكصلحماسالخاصةوكلماتهتقالي!هلهو(صبحت،الناسعظامفيطويلزمنخكلنما

؟؟ن،اجلهمنيحزنسولىائهتمامايعرلىوهولكببر1دلىا،ءيقدمائههذهمن"الحالمالئيعمنالعودة"عنالحديثفي!لب!ي؟ن.

..للنصربهشفرحالذيالقدربنفسسوهـتبكي!.سما.ليةاعماقهنشيملنفنحنذلكورئملأ،اليهقصدفاعمابعيداالزو(ياسوهـيجرنا
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هذا،القوسنفسهو(الضصفاي)الجرجيكونانالغريبفمن،عرؤتاهعماتمأمايخمتلفمس!نوىالىيملالشضحيةمعنىفانوهكذا

..للهزيمةنتاجسهيهاتريدكمافلئقلها-او،للنكبةنتاجفالثاعرةبء؟حمهلىبانسانالجبيرالعميقالوجدانيالاقتئاعمسهوىالىيصل

الجرح)الخاصةالئفمببةعقدتها،الاساسيئضعفهانقطةهيوهده:(لجيلفضية

بالجد(رةالهزيمةهذءجدهـانبينتعيشكو.،1(ولهـموننظريةرايفي"الوطقليحيا"ماتواانهمارري؟نا

ىاالىبالذاتالجرح4هذوادى..مسؤولفنانبحساسيةتليقالتيالوطنهداالدموحقل،القتلىوطق

بالذنبهلشعورهاتنابممجرد(ولسوننطويةفيالقوس)عطا؟هايكونالمثمنهذاالحمراكلأ(الحرية"انهاادريانا

وبالمسوولية.،بالجرحالثمنهذا،بألاهاتالمغموس،الرائع

كوقلأجمأالسببهووهذا،فعلاكذلكوهي-متنم!ابكةالقضية.نبدودريلبس!فؤاريبا!ماقالحزنانما!ادري؟نا

اليجنب:وجنبا،سلمىقحائدمعطمفيموجودين(والضعفالعطاء)الحياهضوءفقدتعينكلابكيانا

..الضائعةالقلوبجيلءننحن..اليتامىجيلكلننحن)1(!الشفاهبينمنسالروحكل

..لومحتهمن،الامسىجحيمرونكونتناقدامئاتتفللتفهحيةالحقيقي(لمفهومفوقتطفوالمتيالمتد(ولةا!انيان

هاجعه.قرونتبابىبحمن،الخأصةاعماقهاعنلمكشف،تتعرىانطاقتهافبىمابكل،هناعار.بة

روت!ه،في،الفجرجفندوقولدتنامافاذابالثمنالعابرمرووثمر"الوفىليحيانموت"صباحكلخيئملاننث!

...السناماقينااعشىوفدو.ففشحناتهـشء،هنا"الوطنحياة"ولكن،الحياةهذهتهـشلزمهالذيالعطيم

..لناا!نيا!ينهتفلىم..نغترلمنصنالهمي!،الانسأنيالجرحفيالملاقممكانهاوتأخذ،وعظمةبقسوةنفسهاعن

..،رائعهنشوى،غراء،ححلوة،الحو!لىالاقتناعتشلزمالني،لمحضضحيةالحقيقيالف!تترجمانها

..حف(عرفنمابل:ا!عروريواكن

مي!ففيالعمرورمناالمصيرنعوغيره!ويمضي..ماتواهكزا

)3(الجائعةالحياةفكيبين!المعطاءجيلياد؟باهمخنومةورر

-ا-وتثيرقلبيت!تاحمعمومةلىعش!"

النف!اعرةوكانت،فلسطينفيعاديايبدوكاننيمءكلىالطالواقع)2(..!الكبرياعوومص..بعييالحزردمعة

وهذا-ممالجميع-جدياذلكتحراندونالهـنريمةشفاعلىتعيشقدبل،فحسبهئاليستلعملمىاثساعرةعئدالشعرقصةانالا

كانت،يفتصورمجرد،تنظيمالاعوبلاانتجتاللطمةانفيالسببهوهـنجزء!جرد(الحالمالنبعمنالعودةيحملها-)ال!يئدالقطكون

علىالظلالطقيللاجيءبالنس!بةالانهيوكيفبهـدوءالحياةتجوي-هـجىفيمسماراولانزرعمنذبداتالتيالقصة..كلهاالقصة

باكية:كئيبةت!بدوويجعلهاالصورةنضعرتصئيفءانوالحقيقة..اليومهذاالىتنتهلمواقي،القضية

وؤريق،فيهاالخبرات/زرعوةديق....ها"اممملاليسالوقتنغسوؤيسهاللاعملاليسالزمنحسبنسلمى

والاغانيمنهاوالازهارالخيراتيقطفانالا..مراحلالىذانرهاالقضيةتقسيمعنصعوبةيقللاانهبل

..لماهاجنيفييحتالمئهمبعضكانوبهفئانة،القضيةفيشاهدةكأنت؟لشاعرةانالموضوعفي(لبارنرالشيء

كالاخرينبشراكانوا..الانسانبقوى...نضعانألانحاولناولو،الاساشيةتجربتهاكانتانهانقولان.نستطيع

مبتغاهمفي،عزمهمفي،مضعفهفيبشرازمنيتقسيم؟يالىنقم!دلافنحنعندهاالشعرلملاروحالثلاثةالاس!مى

..)؟(الحنينو؟نجار.بح..الامانيافانينفيموجودةكانتربماوالتيالملامحهذهابرأزالىنقصدولكنا،موضوعبماو

بسيؤاله(اودولجورج)القاهاالتيالقضيةتل!يهذهالابياتان!فالشاعرة..جنبالىوجنباالواحدةالقصيدةفي

تلقي"؟"ذانعرفلاولكناكيفنعوفاذنا":"8491"قصتهفي..انكبةفبلافلسطينفيالعادبينالناسمعالعاديةالحياةعاشت-1

"..كالاحر.بنبشراكانوا":واذمانيةعنفاالثدبصورةالقضببةهذهالن!*رةوالقبالذنبوالمثعورالمعت!،لضميرسنواتوعاشت-2

اثن.كالاحرين7كانو(:نفسهللسؤالويدفع،للاسى/بفعشيءوهذا.العويلبفرةتسميتهاعلىالمناظوناصطلح

كاقتو(لشاعرة،بططنينةيجريكانسيءكل،بالأساةيتفردونلماذانةس!بص"،فيزرعتال!يالجدإدةلانبعاث1لحظاتفيوعاشت-2

:تئساهانتستطيعولا،يومكلدلكترى..والرسالةبالمسؤويةلشعور1

..القريبالنجممعوتعابؤخا..صنار؟تواررناك!سا.سشعرندرسانذمتطيعالذيالموقف-هذاكلمن-ولكون

الخصي!المرجفيالخضواءالنرىفيونتردنامم!رفة"!اننضحية.نقدبر!:شصميهوالذي،العريضخطهتعتكله

خصيب(رأنكملهـفدركاواضحماالخطهذايبقىولسوف..بهاالجديرالحقيتيالحزنر1ثقد

المنحفىخل!الشمسلاذفلاتوجزعنا.التحيرالىتدعولابصورةالقصائدكلفى

اقوالنامننفرعاىقبلولكن-هئاموجودة"ودونادموونالئاؤهـ"نظريةفانوهكذا

..ظللناال!يارهتالبنورقيمنعبقبصمبريكاىفىاذ(،هايسمهانارادكماوالجرحالقولىنظرية-عجيبةبصورة

الحالم،افبم!ا!صدة-3،ضرة4المفبهامرفالتيالنكبةلبب(العطاءعلىالقدرةاي)لقوس1

الئههداءمرئية-4.الشهداءمرثية-ا

جذوربلا-5المهداءمرببة-؟
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()0001الجطه!طالا!المولقبشر!ف!مأذا"نصجمالاك!الاو!)5(الخ..عنفو؟ندنياكئت

..ظخ!م!مالحروح..جدوىذالطانئ!لففيالطويلةالرحلهوتبدوصفيحمنكلمةعنيقنشلاهذاوالا!مى،الذكرىتغالرلا؟لأسرنة

ا.زيد:يطلبالطريقولكنالصفيرةالذكرياتفوقيجريبل..0الاك!لتصفق2الاسمابهايقرع

رحيبصدراارهقنماانالعيشنعط!سوفلعمببةالننفنيشيحتاجلاانه..وعاديةبساطةبكلتنسىلاالتيوألاشياء

..وعينباحساسونرعاه..!بلاياهونضني.ومدقهووضوحهاصالمتهبكلاصهـلاموجهـودلانه،و؟لافتعال

..الخصيبالسمحقلبن،ونعري-2-

الرتيبالع!رفبى..الاضك!عفيتغررلمدىدودالح!عيرحونالنافيوالفلسطينيوئ..فجاةالهزيمةوتحدث

..بالغريبعناالعيشىهذاليسى،وصاعةاسريصاالحمثيبدو،"لاجئين"كلمةبأسمائهميستبدلون

()11لم!مزنينفيناالعلمرضعلن..صحونافد:لهتعرضتكلماوصاعقةسيعةبصوسةالشاعرةعنهوتعير

هفب!تتميزالمحالمالنبعمنالعودةئديوانالاساسيةالروحافي0.عليهموالبحراـلبروسالت

فصيدةفيالوتآلشاعرةتصففحينمالذلك..المواعيةالمسؤولية0.الحزينوالبيلالفجروشحوب

ونعرؤء3..تمامامرادهانفهم"المعطرالسارق"بالهالمهجورالتنهيد00اليهمالعينمطف!ةنجمةفهدتئي

التضحيةفيالحزنعنصرفهم/عحمد..واعيااحسالسابالمسؤوليةخطوديانهممنالمحمولالعوسجوبقاي!ا

..ال!هيفيالائ!ممانيم!وم!االىال!ن!محيئ!ذ!تصلكيو(هميتمهاوطانىفيالموتخافوايوم

:لانذلعك)6(..لاجئبن..بعيشواكي

..و!و!معاف!حزقوحؤنظ..يغال!ال!ا!وج!"ل!لل!،بالجرح،بالذنبشعوو،متأؤمضموقضيةهيالقضية

الفموقراوة!!ش!عنجموا!ف:لهـاحدلافالقس!وة

العزاء!ان!ما،حزنت!!إغدايقول..كلههذ(نحن..

)؟1("...*،كلو!و!م!!ررلقيضلمهب!الهوكطا!فأبيكؤوع:جمعتنانن!ماز،الجرسمبحوحةكلمة

كئفاف!!ممطنكويت)7("!لاجئين"

وأروقيق.اورد!01أللحوءفكرةتركيزالىسلمىتجرالتيهيوحدها(لصدفةاتكون

ا!!لماورعشدةايى!11اميم3والضبهباآلهزيمةللحظاتتعرضتكلم"قليالةكلماتوآلتثردفي

وررورن-12-فعلا-هيتحس!هاالتياللحظاتهذهتعميلعلىقادرةعرتراها

وصاعقة:لربعةبصورة

النظراتشرودعنبمعازف؟ماذاآه

حديثاصمعر.؟حسيبياعىابنلستترى؟الصبرفارغ

)8("غريببل":وتوأرى،اكتر؟ثدونبىقال

....001بالقلققالر،شعوربل،وخذلانمفاجماةموقففقطليسآلموقفولكن

إرو!ره!روو-ت(وكل،بالننبشعور،كمرةأحيانوفي..وال!خسارةوالتمزئ

الملائكةناركش!طر:كلهالجببلتدينهىكأنمابقسوةال!شاعرةعنهتعير

..عراااطفالاتلثملاالصفرفالمثفاه..

؟لاياممع"وحدي)9(..فيهالاحبشهوةمن،غداو،جذورلونولدوا

ظوقاىفلأ!وى-نت!ععدالتشرداعقبتالتيالعويلفترةملامحكانتهكذا..لهحدلاالياس

بث!دهطموحوبلاالارضالىتشدهجنوربلا*شمانكون..بباشرة

وجدتهـا:العلبامثالهعنحتى..لثبىءكلعنضالعأي!جعلهالمستقبلالى

ظتآرفدخط-خر..للصلاءالمناديصوت؟علا

واالنفدمر،العبسممعهدن..فافلجديكلب

ا!صجيئب!ال!للام!بد!قصص!ر،وهكذآ..اسلأودبةباايضايشعربالذنبيشعرالذيالانس!انودكئ

آلالملحظاتمن؟لتجردت!شطيعاندونبدورهاألايمانالىألث!اعرةتصل.

إوللمأضامن!!!ةمس!توىالىبنفسهاترتغعحبنماوهي..بشعبهامرتالتيالاسود

الجيول!يثيخضراءل!لم!-تن!عر!رهـ8!سولىالتيالتضحيةبمانيقيئعليوهيذلكتفعلانماالرائد

تصلهذهالتضحيةلذلكفانفروديهوكما،وفروربة،بالحزنجديرة

امالف:عافيتصعناصركافةعلىويحتويوعميقرفيعانسانيمستوىالى

بيروت-يلادابدارمئشورات..الثرىفوى..اباكناولالبيض؟دورودفاذروا..

ء8!ر7اذزبلا:6،7،8،9،-
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!ض!ر-!صص!ر"!ر!ضص!ص!صهـعرص"!ص"صء!ص--!بر

لأ*---*!؟

فلذلك..."ال!عة":؟صطلاحماتر!ددونعلبهانطلقانلنا

الحديث.فيهيطولاخرصلىالمطريعودمئى

؟الكنابفيوجدناماذا،ودكننحوياديبتأليف

الفن!بةالل!حاتبعصبصيوتيامامالتمعت،الاولىصفحطتهفياببووتالطليعةداو-صفحة69-فصة

..الشابكاتبناال!بهآلالذيالمآلبحسنالتفاول!قلأخذني.الموفقه

اثالثالفصلفيكاىما،الغنيا!د!قمنعديهف!تمااقعورملالادباءاحدقيليف"المطربعودمتى"دو؟نهكتابقريبمئدصدر

،"الصبداللهخلف"الفلاحماساةاماممذهولمينوقفناعمندما،القعة.
منمطولةقصةلحلىويشتمل.نحوياديبالاستاذهوب!لبالث!مبا!

خادمةلتعملالارضمالكيطالهاالتي،"نحمه"الحميلةالصيةالد
!0003والوعيتصوركما،الاقطاعيبمالكهاقريةفيالفلاحينصلةحول!ور

..ا!اكلطخها،قدحنبعدالقرلةالىلتعود،بحال!ت4و....
......كطملكوهاانينبعيانماالارضهدءانمنابنائهالعوس!ييتمتح؟&ي

الشرقه!؟لوتهافيمالاةمنلهاو)"،الؤصةوترصد...والمعولوالمجرفةبخبهاالرفشىحملةباعتبارهمهم

الصبيةبثبح،الاسرةعنالمعاريغسل"صبي"اثوهأوقوم.،اليهير!هـا!لها!ثىلى!و!ا،!السماءازوح.نعلق،ذلكخلال

منليمئعهاالب!يتعتبةفىبالامء!مسكاالابيكونحمنفى،الرلئة

......الال!بوتغلالحقولباعوادهاتموجخضراسنابلالارضبه!تهتف!جر

فيمحبوسةالصغرىالاحت"فاطمة"تكونبهنجما،ابئتهاانقاذ

...الاصطكل..الوهاجألاصالر

ص....بئشروواالقصصلكتابةمتحمساسنةعترةبصعقبلالكاتبهذاعرفنا

يعوماولا،وهدرءبرضىاخيهاالىعنقهاتساموهيتمكينحمةان07عم

-..ا.صغيرتينمجموعتينميالقراءالىدفعهالم،المجلاتبعصلمحي
احميترسلوالا":عنقهاالسكينتحزانقبلمنناصحةتقولىن.-

قبل،الانتذبحوننيكمااذلحوها..صهااذاا!نلتألى!إطمةالاولىوالبوايرالمحاولاتفولاالكتابينذينكاقاصيصوكالت

..فىالطالعةالادبيةالحركةبناءفييساهمانيريدناشيء.شابلاديب
إ!"علمهايدهلضعان

........الشهباء

اور!مئتهى،اثنتينصفحتينمن،الصغرةالحادثةهذهفييتجلى.صمتهوطال،صمتثبم

عامة،ال!حمنولقضيةالاسرةلهذهدألانتصارقلثيملاالذى0.10
.......لدب،الصمتعلىوحملته،الكنابةعنصرلحتهقدالحياةمشاغل:معلنا

الجميلة،الصبيهافترسالذيالبافيالارصصاحبكرهعلىويحملكانعلى-اليوميةالمشاغلو!ةتحت-الشبابمنغببرهحم!مثلما

كهه!كلهي"سي!س*ثكلهيء!ثى لهمفما،تزهرانقبلاذهانهمفيالافكاكبراعمويئدواالاقلاميكسروا

!وسعح،العيشلقمةعنيرحملادائببحثوالحياة،حاجةمنبها
إدبيةثرلساتس.الرز!وراء3ءتواصل

الادبيةا!هبةيأخذانقبليت!مانابىالشابلعلبل:ايضاوقلنا

الادابدارمثوراتمنالقراءالىيدفعانقبل،الثقافيةمكتسبالهفيويزيدالموهبةويصقل

الفني.الكمالالىوالاقربجودةاحرالادبيةاعماله

مئىرمحمدللدكتورالحديثادلمجافيجدقي!ايا:وقلنا،بهافرحبنا..فجاةعلى"المطريعورفنى"ظهرتانالى

.ومر!6وسهلافأهلا،غيبةبعدالحلبةالىيعودقدوحقصصيهوذا

النقالثىدرجاءا!ريةالثقافةأذمةفي،القصةكتابمنحقهبعديولىلم،القصةتعالجهالذي،الموضوعان

بهدجاءتثم،والخطبالصحفيةالمقالاتعالجتهالذيالوقتفي

صبحيالدينلمحييوانسانافعرا!نينزلمسد.النهائيحلهاللقضيةتضعالقوانينذلك

عليهاتنهضانينبغيالتيالفنيةالاسستبيانمعرضفيولسنا

!ييمهههههىكي!لم!كيحي!هممه.،-عحتى،ماكتابفيالفصولىمنوعددالخواطراوالجوادثمنسلم!الة
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فملكوك،معلفتجاوبهـماؤداد،ب!معتقدكتصرحأوالقراءعلىارأءك"ففرض..وضعفهماهلهافقرمستغلا،الواسعتينو؟لعيئبئالالودالشعرذ(ت

انفسهم.قياداليكواسلمواعو(طفهمفيسددالروانيينحرفاندون،الحدودابعدالىمعهممتجاوبانت

بهغصما،حشداالقصةفيحشدتالتيالخطبقيبلومنبسلوكاكتلىانه...ائباغيالرجلالىمقذممةشتيمةاومااهانة

يحدث،المثقفالفلاحالفتى،"العمر"ابراهيم.التاسع؟لفصلفيفرضيتدخلاندون،بتجردافىساةتصوير،؟لاصيلةافنيةاالطربق

ومصائب،والوصلىة،الاشتراكيةعنالخطابيةالطويلةاحاديثهالفلاحينغيرالابد(عمنبعيداحظابذلكفاصاب،ارشخصعيةارا?قرائهعلى

نسخةهيالافكابهذهوانما...وفلسطينوعمانالجزائرفيالعرب..ىازع

م!ئلعديدمحصلةهيسياسيةفكريةمكتسباتمنارولفيحملممايمعئلمانهبعدئذلاقول،الصادقالفنيالموقفهذاللمرلفذكرلت

المدينة.فيطشهاتر9السنينسائرفيعنهاتنكبوانه،دائماقصتهفيالطريقهذهسلوكفي

هؤ،ء"داخل"منالقضايابهذءالوعيينبثقآنولى1كانلقدلتنطفيء،كالشهابتومض،خاطفةكانتاللمحاتتلكمثلان.الفصول

فيبهايحسون،الحياةفيلهمضروريةكحاجاتالبسطاءالمواطنينتواليفي،الكتابعلىهيمنتحينعلى...صفح!تيناوصفحةبعيد

و!!سكبااسماءهمفيعنهاالحديثيسكبانلا،وجداناتهماعماقالسائدةوالشععاك؟تبالتعابيرمشحونةدخيلةخطابيةروج،فصوله

.قسر\عليهايقسروااناومنهاالبالخببو.صباحكلالصحفانهربهاوتغصالالسنعلىتجريالتي

ن1بضرورة-جماعياطبيعياعفويااحساسا-يحسوا؟نالاولى.القصةفيالضعفموطنوهنا

،و!ونويزرعونها،يفلحونهاالذينهملانهم،له!ممملوكةالارضتكونيثب"ماالىيديهبينالقصةفانقلبت،ا*رهعلىالكاتبغلبلقد

ا!حصادويكونيحصدونهالافالم...بالمدمممزوجاالعرقنربتهاعلىعلىوالنقمةوالاشتراكيةالوطنيةوترعلىالضربفيالمقالاتاوالخطب

وحدعم؟لهمعنهتنبوممافانه،مقالةاوخطبةفيساغن1،وذلك...الاقطاع

!مذ!فمهمولدتوقد،القلاحينالقصةالث!خاصالقارىءواكبفاذافه.جدالىلاقاطعاباتار!ماالفنيالذوقويرفضهالقصصيةلتقنية9

ملحة،،رغبةواصبحت،وترعرعتنمتثم،؟لأنسانيةالاطسيسمنهسمععلىالقصةفيتصرحبانمطالبغير،القصصيا.بها،انك

(لقض،لفعخو!يلاحاسين!ى(لقارىءينقادعندئذ...!ببعيجق!طابةالعدالةوأيدوا،لثرالظلملانلمواطنون1ايهاالظلماشجبوا:؟لقراء

هـالاصانبةعندو،ىاالش3لأحويحمل،و؟ييدعمودتهكاعلومنحهممساوىءلقرائكتصورانعليكبل!بحتلافنيموقفذلك...خيرلانها

ارماد!ةانفسهـمتلقاءمنعئرئذفيشجبونه،خطابيةماودونواصالةبفئ،؟لظلم

الاصيلمة.الف:يةدسالته!فقدا،؟لقصةاعوزما،راييفي،ذ!كولمالجأديالتصويرفيوال!رسلتالخطابةعنابتعدتوكلما..

وجوههمفعونير(لذين،الضيعة(بناءهنالعمرابراهيمموقفما1

بطنفيالحبةلتشرب؟لمطريغيثهماناللهالىمبتهلينالسماءصوب

!مدروسوغرمرتجلاموقظكانلقد...سنواتدامعطشبعدالارض

طلباللغيثهالىالسماءالتطلعاهليهعلى،(لثائرالفلاجهذا،اخذلقد-فكبلزارثوإوين

الارضالى،اسفلالىالنظرعلى-ودراسةتفببرطويلبعد-وحضهم

العطشى.الذآبلةالسنبلةمنهاتقننيالتيالاباربخبهايحفرون،ذاها*ث!بدارمئشورهلتمن

اخوانهان-ا"لف:؟لاصليةنسختهاعني-البطلهذافاتفهل

حفروكما؟همانالابارمنالماءترفعالتي(لمضخاتثمئيملكونلاالفلاحين

وتسمنالارضبهاترتويبالماءالابارلهذءاينفمن،حفروهافان

السنبلة.كثمن

،حظرتقدالسوريالاقليمفيالحكومةانمنالخبريأتهألم،ثم.لفت.كي.السمراءليقالت

الشحيحهالمناطقفيالابادحفر؟لمزارعينبعضعلى،وسنتينسنةقبل.لق03.نه!دطفولةس

؟لاارلممافىولاطنهالكوهذكيهافياغولقانمةائسمألمضحاتعملوماوقف!لمطرتشرللمالمطرل.ق025ليانت

.ل.ق001سامبا

يس!قيبهاانمنللشربالفلاحيبقيهاانبهااولى،البئرقعرفيالقليلة.ل!03.قبانينزارق!اثد

عطش!منزرعهيموتمثلماعطشمنماتو(لا،المواتارضه

ما؟هابعيون،القصةهذءمئرلف،النحويالاديبالىتطلعنااننا!نبةملزيحة

هـئة،عشرةبضعدامصمتبعدامتشقالذبى،قلمهفلعل،الامل

نحنفاذا..حيدةجديدةقصةلابداعالموهبةوصقلالاهبةاخذقد

.*دابدار
سنحت!اخرىامالالقلبفيزالماولكن..آمالىلناخابتوقدنعود

الكمالىالىاقربجدبدا(دبياعملاالقارىءالىبدفعيومالىبهاله4123ص.ب-يروت

الذقد.علىراعصى--.

السباجم!فاضل3الفداءاجمطمئتدى-حماة
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7!-?ء7.!ر--س"-ص
فو!؟/!3؟أئبته*يروربرأبص

للىوسملحرويكل7!ء

!هيم!!!ر.
تفضل!..بكارحباناستطيع-وظائفهيكتبالمنضدةالىجالسوفريد..التاسعةتدق(لسامحة

!اى(صبعيووضعتالقليلةالدرجاتفصعدت.اليهاواسرعتعقلهعلىاستعصىمالهتحلانتحاولو(مه.دروسهويراجع

اصغركانتلقد..البابتقنحالتيهيفريدةفكانت..الجرسفيامرأةفريدةكانت.وامهفريدبينالطرفانقلواناالصغر

البيضاءوبشرتهاالسوداوانوغيناهارقيقةوكانت..الحقيقيعمرهامنعرفتهاقدوكنت.زوجبلاوجدةوظلتزوجهافقدتعمرهامنالثلاثين

منغابةخلفلأاحتجبت،جنة(لىطريقانيتفتح،الورديةوشقنهاقهوةفنجانبينتمضاتيالصداقةحدودعلاقتناتتعدولم،عاممنذ

البنفسج!زهورالقدماءالشعراءقصائدبعضلقراءةالوقتيطولوقد..وسيكارة

الىبهوالذهاب،الدراسةمنللانتهاء،فريدتستعجلفريدةاخذت!المحدثيناو

تحصعبوهي..(لعاث!رةتدانتوشكالساعةان.للئومغرفتهوتتذوقوالسمرالحديثتحب.بطبعهافنانن!امراةفريدةكانت

علىف!يحا!تريدلانها..واكراحسبمامثلوثواليهادقائقها.تطفحكانتمماوتبادلهملهموتخلصالاصص!قاءوخب.و؟لفنالادب

الاحاديث!مبيوتسمعسيجارتهاوتدخنالاريكةفلاعليهاتحرصالتيالخاعةحياتهالهاوكانت.وافكارهانفسهابه

بريئمةن!اتهكانتكميالله.ويبتسمانيينظركانفريدولكننكوىمرة،والحينالحينبينازورهاوكنت.فيهاشاركمنالايعرفها

فم.لموعديبهاحلقتلتي1اجنحتيمنعيناهعرتبيلقد..صافيةفيفئجلسوالصديقاتالاصرقاءببعضعئدهاالتقيوموة،وحدنا

بروالضمالقلبفيواسضقرتالجسدحجبفاخترقتنظراتهفريداعادهئاتتصممن!ناثرةوفيلاتحصراءبس!اتين(مامناتممندحيث(لشرفة

(بتسامويتخللهبهدوءوجهيتتأملانالبريئتانالسود؟وانعيناهكانت...السببدةالقلوب

امه:فريدسألوفبة..مض،بء.فيهنلتقيموعدعلىلبتفقاخابرهاانيومينقبلفريدةسالتبي

اماهـ؟ياعئدئامحمودالاستاذيمكثلالماذا-تنظيففيتساهم،موجودةالصانعةكانتامساوللقيتهاعئرعااذ

:الرأسمطرقة،4فأجابتالقديمةصانعتهاان..فربدة1بتسمتو.البياضاتوغسلالغرلى

الىقم..فريدياالاستاذتضايقانك..عبدنايستريحلالعله-ابتسامتها:ممملليوهيوقالت،مرتينفيالاسبوعتحضرتزوجتوهذهقد

..حبيبيياالبوم.!الغسالةاليسبقتكلقد..متاخراجاءاليومحظكان-

كان.،سمبوات*ثمبذاباءفقدلقد..اعماقهمنفريدابتسمالعلاقةكانت.جهوىدونولكن..المرأةهذهاحبعاممبذانئي

اهـ(.الكتابفييقرأهاكلمةالابان.سبواتاربعالعمرمنلهازورهاقد.والحينالحينبينالقبلأتبعضتتعدىلابيببافيما

ياملكانلعله.سبهفيالذينالاطفاليددكهلافخيالالمبزلفيالابقبلة،مرةكلفيمبهاوانالازورهاوقد،شيذاانالفلامراتلثلاث

!حبانمنفقدءما،عليه،فاعوضالمنزلفيعبدءامكثانغابةتحجبها،بعيدةتبروكانت،*بوابالمغتحةالجبةلكن..اكثراو

ى؟(لظلمةتعمقتكلماسطوعهايزدادوالاضواء،تدقالساعةكانت!العطرة(لببفسجزهورمن

التي..الفاحصةفريدنظراتمنبالقشعريرةاحسوانا..الخارج:لهاقلت(مساولالجلسة؟خرفي

كوصف.لاحنانبابتسامةنظرةكليعقبثم،امهوبينبينييوزعهاكان؟اساقرانقبل،قريبيومذاتتتفرغينلعلك-

نفسي:وساءلت..الضمربردمنعاتيةموجةادركنئي:بلطففأجابنبي

؟الصدورلخبايامتفحصةالحدهذاالىالاطفالعيوناكلون-الغدصباحتخابرفيانارجو..ذلكاسالكاناريدكبت-

..واماتتاالو؟سعتانفريدعيناشغلتبيلقد..جوابااسمعلمولكبيكيفادريولا..الاشغالببعضفاعتذرتاليومصباجخابرتها

دجلنجبالتراودالتيالامانيوكلاللقاءفيالرفبةحرارةقلبيفي:فاجابتني،دساءخابرتها

ثلاثمبذزوجهافقدت،الثلاثبنفيسيدةمبزلبابيطرلىعب!دهافاناستطعلموان0.كليةاتفرغفقدساعةنصفبعدحدثبي-

عيونلان،عاماعمرتانبعدفشلتحبتجربةوتذكرتإ!سبواتمبيفهزتالرقيقةالكلماتهذهداعبتبي!وحدرلكسيكونكلهالغد

لاصفاءجديدمنلتخلقالمودةحرارةنالسيفيتميتكالتالاطفالالايامغيراليومانفاهركتواسلوبهاتعبيرهاطريقةوتذكرت..ال!اد

تقوىلانفسيكانت.مخلصةاو!اختاخبرديفيالا*نسانيجدهإ!حقيقيغرامموعدلانه..وحديلييومانه.ذهبتاتي

وامام...الاطفالامامالخداعادواربتمثيلالقيامتحملعلىيومذاكمرةاليهتئظر..تساعدءوهي.هروسهيقرأيزاللافريدكان

؟ساليبكلعلىتتغ!بساطتهـمكانتلقد.الزوجمنغيبةفيامهمفريد.وعنعئهاشغلفيكبتولكببي،اتحدثانوترجوني،مرةوالى

بجثثاصطدمتولواللقاءفرصلحبيبهاتيسرانوارادتاحبتاذاالمرأةاناوشكالاخراناانبي.بعداتزوجلماليومانبي.غسيتذكرتلقد

!إاطفالهابخبهابصرولدولاتحبئيليلازوجة.وحيداازلولم.(لثلائينابلغ

(لملونةالناعمةمنامتهامهالبسننه،غرفتهالىجهدبعدفريدقام.زواجئا(عقبتالتيالحلوةاياميمنلقيةصورة

التيالشيطانية(لافكاداخرعلىقضتبنظرةورمقني.كالهبراءةو؟ضحى:مستبشرةنيفقالتساعةنصفبعدخابركها
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!ه،سريرهالىتتبعهوفريدةمضىقلما.التمبرأسيفيتممثتركانت

مأرأرمسأسلىمالىالغر.ضة،لا!فريدواغلنتمحلمهمن.لقدتخلصتطضاحكة.فرلدةعادت

علياس!كبدمعادكاىدابانيلب!لم،بجمرللنهباىعيماجم!كان!

حزين.صمتفيا!رين

بالانثمغالتطاهرت..ابكيوجدتنيعندماولمكنها،بجانبيجلستثم

اعدادط!في!ريدةبرعتقهوهفنجانلاعداد

منزني.ليمسالمنزلهذاان.للهربتدفعنيالاولى.عاطغتانانتابني

صحيحإ!شيطانليلةانها..البنفسجغابةفيهاتقتحمليلةالليلةان

خلغخاواغلقتموعداضربتلماايايحبهاولولا!حمبنيوهيا!اانني

حبكبرخيرالتحعتوص،اصقيعأهدد.بالمعبودرزمعبييامر/تةعينيفيالمتمثلةالاطفالعيونولمكن..يرضتطركالهالعالمولركتالماب

قاجكفوقالمحطمالحلجصبحةازاعلىقاد!اليكونللرجلقوةمنالعاطفةتمنحهمااخر!يمفياطتت

!وماالتبعرفتفانافرلمرةصبةواقعمنمستمدةفهيالثانيةالعاطفةاما.يحبمناسعاد

دربكبغيرفتفالسيدةان..الاولىالتجربةفيبالفشلبصرتنيانها.معهاوحياتي

وتغرق!بلوأحايكلورأرت!خداء!معلىقادرهومنتستقبلتزاللااطفالهااجلمنتركتهااقي

افقوال!!النجلاءالاعينتقحكلصوففريدةان.ايضاالتجربةه!هفيبالفشل.نبصرنيهيوها

المصفقتيفاتشوخطوالبديعواكرفا!وتعولودن..وافكاريعاطقنيبضدلىتقتنعلنانهاجمب.وش!زأ!ط

!!وسالفابضبوكصائدياستطيعلاوبت.عليهاساقصهماكلبيلتفعلا،عينيهعلىاوفربدعلى

الحشريفوجهعيوزهابينوأسوداد!بليأنياولىظكمفدالتيالأساةلهدهشتيجةوالتفكيرالحركة

ترابصنو-"!التوصدزتتيئ.الثمارناضجلقطفالمحبانويدعى،القلبمننابعايكونعندماالعميق

السحابيدعلافل!وأقمالبدركافتوهىكولكنهاشيءكلعنحدثتها..ثبتتدقد.فريدة.نهربلم

ثواببلاتضيعكانتوقحمائديصاورةوظلت..شجارتهامنةعميهانفاساتسحب،حديثي.نسمع

حبكلغيرتقالكانتنهاولاطو!مايمئابيف"مماجمرةفيكانتلعلها..بهـلمةولوتتحدثفلم

ربيعهالحونخفتت!فريدةليلةفيكامرأةتريدءماوبين

بتهبكاحترقت:نيقالت..فريدعلىلتطللحظةاستماذنتني

،فلاهتأكلهاالكلماتضيعةياإ!محمودياا.قخرلن..الغطاءعنهيننىنومهبدايةفيدريدان-

الصلاهاصراءهجرتهمعبدمنبرؤس4ياشجاعتىاطرالىاجمعكنت،طفلهاغرفةتدخلفريردةكانتبينما

5؟قحائدلإظلاماوررواناكأفياريحاجنحةكانتماسةمن،سالاضواءكانتالطريقفي.واهرب

هـوتبعحمإءء"بثةبغراموبدأت.بغزادةالصفراءاوراقهاتتساقطوالاشجار،بهاوتعبثتضربها

مسجدىتدزرشيطانور"،خبمسرةولكنابكيكنتبينماابمواخذت.جببمنالحياةا.نئسم

صأطيجميعضادتابحرتها..منياكثراليهابحاجةانه..ابئهاعئدفريدةتركتلقد.المرةهذه

مغازلمئاتب"المجروحوتأذهبتاننيتظنعل"..الحمامفيسنتفقدني..ليلبعدتحرجسوف

ص،جلطيرالفنحوكفرتلالنولكن!لم..الحوضفيا!لموعاثارلاطرعالباردبالماءوجهيامخسل

أهتد!حبكقيصعاعأنالأوأذأ!عئيشن!ولماداا!ريولا..هربتانيقليلبعدستملم..تلقاني

مصبديضفافكفيهناللمثواذأوكان.بشولثننينكان!اولكنهما،تلاحقانبىتزالانلافويى!بناكانت

الغدأحلامكلجبينكفييكتبالنجموجوهعلىاواءممنت.طريقيفياواهشيءعلكلمطبومحافريدوجه

يدياشاغسلتقدالمقدسالعرقببجرةالعائدينالاطفالعلوجوهكببىايتوضحوكأن،والرجالالسيدات

رتىلضاورهـوع!ماوأتيتاحسىكنت.تدمعانتزالانلاعينيولكن.المنازلالىابائهمصحبةفي

صوقىلغيركطتتلانه..معتذداادبلهماقدميهعلىفأجثم.فر،بلر؟يةجارحةبلهفة

غنوقيالرتلشعبيياانمتوجهكولحنالوثسوف،احدحثهسوفاث!بع!بمي!هكشف،برينابسيطاطفلاكان

دلىبمكمخيردربكليسكنفاكاجطريقيفيوانا(مهبنفسعفوواقدامياثاروساترك،وجودهصرحله

الصقيعيرهددنيوأناإ!المغلقجنتهابابالى

بهـ"حبك!روماالدفءعرفتوماالشاراتعراتبيئما،السماء(دىوجهيرفعتيهونادرىولا

..النجومجانبالىتشعانفريدعينيفوجدت.حوليالمارةومئات

ابو!،ابراهيمهـرا!الاهرةطريقهفيمرقدفهـأنه،البنفسحبزهورتعطرقدالهواءانواحسست

؟!العلراء(لبنفسحبغابةالمجا

بعورعليحمص

45



!ه،سريرهالىتتبعهوفريدةمضىقلما.التمبرأسيفيتممثتركانت

مأرأرمسأسلىمالىالغر.ضة،لا!فريدواغلنتمحلمهمن.لقدتخلصتطضاحكة.فرلدةعادت

علياس!كبدمعادكاىدابانيلب!لم،بجمرللنهباىعيماجم!كان!

حزين.صمتفيا!رين

بالانثمغالتطاهرت..ابكيوجدتنيعندماولمكنها،بجانبيجلستثم

اعدادط!في!ريدةبرعتقهوهفنجانلاعداد

منزني.ليمسالمنزلهذاان.للهربتدفعنيالاولى.عاطغتانانتابني

صحيحإ!شيطانليلةانها..البنفسجغابةفيهاتقتحمليلةالليلةان

خلغخاواغلقتموعداضربتلماايايحبهاولولا!حمبنيوهيا!اانني

حبكبرخيرالتحعتوص،اصقيعأهدد.بالمعبودرزمعبييامر/تةعينيفيالمتمثلةالاطفالعيونولمكن..يرضتطركالهالعالمولركتالماب

قاجكفوقالمحطمالحلجصبحةازاعلىقاد!اليكونللرجلقوةمنالعاطفةتمنحهمااخر!يمفياطتت

!وماالتبعرفتفانافرلمرةصبةواقعمنمستمدةفهيالثانيةالعاطفةاما.يحبمناسعاد

دربكبغيرفتفالسيدةان..الاولىالتجربةفيبالفشلبصرتنيانها.معهاوحياتي

وتغرق!بلوأحايكلورأرت!خداء!معلىقادرهومنتستقبلتزاللااطفالهااجلمنتركتهااقي

افقوال!!النجلاءالاعينتقحكلصوففريدةان.ايضاالتجربةه!هفيبالفشل.نبصرنيهيوها

المصفقتيفاتشوخطوالبديعواكرفا!وتعولودن..وافكاريعاطقنيبضدلىتقتنعلنانهاجمب.وش!زأ!ط

!!وسالفابضبوكصائدياستطيعلاوبت.عليهاساقصهماكلبيلتفعلا،عينيهعلىاوفربدعلى

الحشريفوجهعيوزهابينوأسوداد!بليأنياولىظكمفدالتيالأساةلهدهشتيجةوالتفكيرالحركة

ترابصنو-"!التوصدزتتيئ.الثمارناضجلقطفالمحبانويدعى،القلبمننابعايكونعندماالعميق

السحابيدعلافل!وأقمالبدركافتوهىكولكنهاشيءكلعنحدثتها..ثبتتدقد.فريدة.نهربلم

ثواببلاتضيعكانتوقحمائديصاورةوظلت..شجارتهامنةعميهانفاساتسحب،حديثي.نسمع

حبكلغيرتقالكانتنهاولاطو!مايمئابيف"مماجمرةفيكانتلعلها..بهـلمةولوتتحدثفلم

ربيعهالحونخفتت!فريدةليلةفيكامرأةتريدءماوبين

بتهبكاحترقت:نيقالت..فريدعلىلتطللحظةاستماذنتني

،فلاهتأكلهاالكلماتضيعةياإ!محمودياا.قخرلن..الغطاءعنهيننىنومهبدايةفيدريدان-

الصلاهاصراءهجرتهمعبدمنبرؤس4ياشجاعتىاطرالىاجمعكنت،طفلهاغرفةتدخلفريردةكانتبينما

5؟قحائدلإظلاماوررواناكأفياريحاجنحةكانتماسةمن،سالاضواءكانتالطريقفي.واهرب

هـوتبعحمإءء"بثةبغراموبدأت.بغزادةالصفراءاوراقهاتتساقطوالاشجار،بهاوتعبثتضربها

مسجدىتدزرشيطانور"،خبمسرةولكنابكيكنتبينماابمواخذت.جببمنالحياةا.نئسم

صأطيجميعضادتابحرتها..منياكثراليهابحاجةانه..ابئهاعئدفريدةتركتلقد.المرةهذه

مغازلمئاتب"المجروحوتأذهبتاننيتظنعل"..الحمامفيسنتفقدني..ليلبعدتحرجسوف

ص،جلطيرالفنحوكفرتلالنولكن!لم..الحوضفيا!لموعاثارلاطرعالباردبالماءوجهيامخسل

أهتد!حبكقيصعاعأنالأوأذأ!عئيشن!ولماداا!ريولا..هربتانيقليلبعدستملم..تلقاني

مصبديضفافكفيهناللمثواذأوكان.بشولثننينكان!اولكنهما،تلاحقانبىتزالانلافويى!بناكانت

الغدأحلامكلجبينكفييكتبالنجموجوهعلىاواءممنت.طريقيفياواهشيءعلكلمطبومحافريدوجه

يدياشاغسلتقدالمقدسالعرقببجرةالعائدينالاطفالعلوجوهكببىايتوضحوكأن،والرجالالسيدات

رتىلضاورهـوع!ماوأتيتاحسىكنت.تدمعانتزالانلاعينيولكن.المنازلالىابائهمصحبةفي

صوقىلغيركطتتلانه..معتذداادبلهماقدميهعلىفأجثم.فر،بلر؟يةجارحةبلهفة

غنوقيالرتلشعبيياانمتوجهكولحنالوثسوف،احدحثهسوفاث!بع!بمي!هكشف،برينابسيطاطفلاكان

دلىبمكمخيردربكليسكنفاكاجطريقيفيوانا(مهبنفسعفوواقدامياثاروساترك،وجودهصرحله

الصقيعيرهددنيوأناإ!المغلقجنتهابابالى

بهـ"حبك!روماالدفءعرفتوماالشاراتعراتبيئما،السماء(دىوجهيرفعتيهونادرىولا

..النجومجانبالىتشعانفريدعينيفوجدت.حوليالمارةومئات

ابو!،ابراهيمهـرا!الاهرةطريقهفيمرقدفهـأنه،البنفسحبزهورتعطرقدالهواءانواحسست

؟!العلراء(لبنفسحبغابةالمجا

بعورعليحمص
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-ا-

وردوووجهذا..كالنخلةكان

وقبرلحماملتوشمصد!نهيهرعلى

البرهـت!سكرلصبايارسومكفيهظاهروعلى

تتأطروخحيل،زيدوأبحأ

معفربمندللاذنيهلف
الضحك!لتطفنوتللتيلي!شرخومخسى

يطالقلصنيمحوءالضعفأنألقريةمحام

فياتالصلالضحك!اتارتتحاف

انثىألهمأنالقريةءلى

صباهاألضحكيطفىء
،تزولساعاتالحزنانالقرإفعلم

الشمسىطلوعيغتالالاحرف؟كيةغشوة

صداهماالسودلحرفهامن

مدوروجهذا..كالنخلةكان

المعفربالثعرألنجميحكيمشييم،*كأ

الختفسينحولالشالولفادنيهلف

ماتلحظةبهننثمعرفلم..وقعدايكلمظله

ماتلحظةبهتشعرولمالشمرطدارت

روولمتعبسدىكاطدهكىكالنخدةأدحيا.لى،رل!به!اا4

السعائرينطريقيرحمولم..،وقعدايكرألم

العائدينبيننل!حهفلم..وانتظرناه

الليلتذوداحزانرقية

بهيمصي
طويلهساعاتالشباكعلىالموتولمحف

سئيما"انفاسايسمع..ضامرصقرهيئةفيكان

طفلزفرقفييضشكالذيط.ءالشييرقب

قليلهاياماعاش

الطفولهمحطرانفاسهمنتتتربأمه

عينيهفيتقرأ،،حجوهافيتحتضناما

جميالهايات

الطويلهبالتسلرجمحمحنهالموتوتذود

لحظتينفنامت!سلطانوالنوم-اطرق!

عينغمضةفيألموتصقرفانقضهـ.اطرقت

صدرهيأكل،صدرهيعري،لىللطفينهش

صغيرقلبمنقلرهفي..طار

اثموهتسمقطدممنوبقايا

:تسأل*أكلوافاقت

صحرةاصبحمدللثديأما

أإ!قهـطرهللطهـفللما..آلصدرتثقل

!
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كتابيالليلفىاقرأ،الصبامكسورأسرت-3-

شبابيشرخفيالموتوعرفت

الضياعولياموالسمالجوعوعرفت-الرفديسالغريبالإيلفيمر،

منهاكلالذيوألجرح،الغربةفيألسهدوعرفتالكلابفعضته

اتيتومني..صماءالابوابكانتبلبالليلفيلهيفتحلم..الابوأبطرق

جئتالصاروتمنزلنلألىاعوامبعدللخرابكالارض-الدوربجوفالناسسمع

الاطارفىتحبوللسمودأءالاحرفووجدت2الثيابيشقون،يصلون،بتباكون

كثبت.بالدمالاصسغرهامشهماوعلىالمدينةأسوأرتنهدانخوف

البراحالارضعلىتهاورهاالريححكمةالعفونةاسرأرالصبحنوريكشفانخوف!

صسباحليلحكمتهعنيبحثأنألانسانحكمة؟!هناكمن.ونادىالاعمىالحارسيوتمطى

..قبرهالموتقبليحفرأنألانسانحكمةالليلعبريمرقطهادق-،-

؟أرمالثقدماذا:-

-6-لولهاننترفيارغباحكهة:-

الجريمهصوتايا..خذهايديمن.-

جاءايوبياالسابععامكالرفديسألغكلريبإايلأفياتء

لحمالزرقالعظ!امفوقيعدلم.بابالليلفيلهيفتحولم

يفمعادماالميتكفك

تمراطيافوالزوار،المغلقبابك-4-

ومرالامالسمابععامك

وجمر،للموتمنسويعات،للشوكمرقد.نادىوالتفاحالرمربائع

جوعاايوبياالدودوماتاللحمسقطالعجمسلاطينرباهاإكاهداهذه

الحميلهبدنياكسويعاتغبت.حيتماالثيباتبيعاكرهانا،بكراتزل-لم

ألمطرار،تألافقفيترىالعينغائمودموبلورطفلوردها

الشمجسرذؤاباتفيتعنيالريحتسمعهرمسلط!انالبلورللىعينيهمد

وقعالصدرفيلهمأطفالملعبوترىللنظراتانكسارالثلحفيألشهوةانتمعل

صقاراطفالصوفيةقلبكفيتحملتزللم-اشتراها...كيسينالبائعوهب

الاحصراوحلم،الأرصحصبتحملتزللمقديمهثارأايهرشومفى

السجينهالعصافيرشوأق1ووالحبالروحوصفاءالمنابرفوقباسمهينادىسلطانلصار..عبدأكان

فاتايوبياالسابععامكمدينهتبنسىأوت!دمباررمه

الهزيمةكدسبهالموتشربجمنللكتفبينالنخاسأثر.بةعبداكان

..جديدمنواضحك..أيوبياالنبعفيف!اغتسلإ!الفخهـذينبينالنخالساثر..عبداكان

-7!هـ-!

نحيلشادوفغنوةا؟..ليالينايايمحىكادن!قشالصفرأءالصفحهفوقكان

ألبخيلالساقييلعنلم..حكارةالحياةشرباًطارحوأليهالسوداحرف

ألافوليرنحهاواقمارأ،تخبوانجما،غيماعشناكصغيروهوابينبشمنالاحرفكانت.

القبابفوقظلهلالقصالسوداءأقماركقلبلهالاماالازهرفي"جاور"حنء،

اإتسرأبفوقماذنظلالرسممتالرذيلهدنبايا)).رفألاكانت

الوحولمافوقهياكلظلالرلسمتيجدىلاالارصفيسعينا

أقبيهالحزي!نةالدورمنجعلتق!دللسوداءأقمارك.بةقتيلهوايام

بلادنلظلالرسمتقدالسودأءاقمارك"وضلاله،وياس،شميطلراحلامسعينا

..مئن!وههالترأبفوقصليبيللعاويالمضكبفوقكان

---ص!-------لأتجعشجرحايلعقلديفيجرحكالئ

مكلعفيفيمحمدالقاهرةلطءحبيفبعديعدلموحبيبي
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-:.جم!س?ه....//...كا-!/عءممع!!مغهولخ!إ،/.؟كأ!جم!

-----------،خ!+،

..ملياتمل!يتهالوممقيتةعودةو"جنها..نرتعودكوا،حياتكفيبهاتحتكانيندرلاقد..ادميةدخيلة

لقد...الدخولقبلكنش"الديغيررجوعكفيأنك..العمررحاةأثناءالمنعطفاتاحدفيفجأةتكتشفهاكدن

مايماثلتصدع..والتدرنالتح!!عمنمزيجاًزشابكعلىتعريبانتفاجئها..معهاالمفاجأةتتبادلانك

الشكوكافاعياعماقهالىتسربتالذيالمؤمنورجنختاب..للانكشافقابليخرانهتحسبكانتالذيمستورها

السليمبالكيانيحيقمايضاهيوتدرن..صعتقد؟تهفيانتظار،لانكماعاىغيرموعد.غيرعلىلكتتبدىبانوتفاجئك

ألملطخاحساسمجردليسىأنه..اليمجرثوميتعفنمنخلويزسيجانه..التكوينمريعادميداخلانها

قدالقذىلان..مسشنقعمنخروجهرعدوالاقذاءبالوحل،مائجهائجوغلواءغل!يانفينمحتفمزيجيكونه،عجيب

اثلروترك،داخلكفيشوهكلقد.فكإعطفيصسك...والاحقادوالكراهية،والاضغانالغلمن

..حينالىفيوصمافسطحعلىتسيركنتانك،بهعثرتحيثممااليكيخيل

بالنفسىالتفسخيبلغترى:نصدعثفيلشتمى!اءلوأنك،معشبةخضرةتكسوها،الاقدامتحتالمواطىءامنةتربة

تلابسه،الغلعدىؤتنطوي،الرعيبالمدىهذأ"اشرالزهوةالجنادبترلجيعالفافهبينتتصادى،وروا?زهر

فيهاويذوبف!يهلتذوبحتىلصوقفيمع"وتلتحمأوهاملثتنقشعإ..وفجأة..الحريزةمامنهافيالقريرة

التجاوب"نللمدىهذايدلالا..؟بمالمحاليلكالإخلاهـوىتغوصانك..مظلمدبققعرالىألهويوهلةوتصدمك-

استعدادعلىالسؤالوضروبالنفوسبعضبينالمشينسمومريججنباتهافيتصطفتى،موارةطينيةبرؤرةفى

والعب،الاخباثفي/أ،نغمارألىا،نسدزحةإخفسأفيكامن-،موحلةلزوجةفيالمتراكمةوالاخباث،النهتنالعفنمن

حياةلاالذيالضرورياكسيرهاكانهما،أ،متلاءحتىمنهامسستنقعفيأنك..صخاباحتدامفيوالمتلاطمة

لطبيعتهاملازماقصوراهذااليس..؟بدوبر"لهماسردأبسسةمتاهةاطوائهفيتتقاذفك،ومهولبركاني

سراديبهافيوتخفيه،الصميمةجباتهماعليهتنطوي.ذإتهماالىلتدفعكوقنواتهماتعاريجهاتجتذبك،الاعتامصفيقة

الخادعةوالاعشابألزهورمنلسثحيةبغنتساوةالطينيةتتمثاهادخيلة..المنحنياتنكراء،الدروبملتويةاقبية

نتنة؟سامةتربةمنورواءهاونومانهات!-تمداًلتي.الم!ظهـرعليها/المنطويمحياعلىمخايلهاوترى،منكبىدانشداهفي

خلللكتتكشفطمداهالتس!لماؤلبكباحوعندماعلىمكشرة،وللمقابحالتشويهضروبقسماتهفيمشيعة

صديديةبثور.المضطربدأخلكفيانتسدعننىقوق،والالتهابمللنهثرمتحفزةخرافيةكضوارونيوبهاسنانه

والمقتالتقززمقوموجعورخغصصزيجاز!ا..عضكغريبةصم!ويفو.نسقفي،جثمانهاعضاءحركاتلايقاعضابطة

اعماقكجوأنبصنصعينجانبلمحيثقدتدقد..والنفور..عقيماختلاللجبريةراضخ

عور-النتشبهماودأخلك،الطويةضفءصنفحهكانما،للآمووألاسثطعدوافعداخلكفيتحركتوربما

علىحهأرغمتوانماا!!به!لىو!ضلمدكأنصنبىلعدوففيماالريبةيشبهماقراراتدوفيمواجهتهاألىفتعمد

الى!ضاضتكوتتحولمخحسانحممأةفيفشحرعء.لي"تالتلىفيللسرأبضخمتبانكنفسمكمتهما،العيانررله

ءوامرتتثيرقوةجزعكصنس!خجعلاصتياصيغةفاعلطاقة!وسنااماءلخيالكوصورتهتقززك،منلافحةهاجرة

المقاومةرذلورنايى"ررء!ة4تكامالتؤدى،ذأتكفيالن"ت"...الاستكشمافصنحقهافيهاتولم،مجهولةأرضعلى

.اوو!هـ.وجهدذويبحماسوتتقدم،النهايةالىالقاصدالسيرفتعتزم

..وليلكنهاركفيبيازحمورأنرنجدلىل!آدمى**صاوأظنونكلجديدرؤكدطلباالجوسفيوتوغل،ألطيبةالنوايا

،الصراحعراؤهما!يهاإك!خبدتمر*ثاى-فيت-حرانكالادورانبرتابهتشعر،التسياربكأوعلحيثما،انكالا..

جساهاان..ئيماتاقاففهاترنكا.!اورظ!كررومهـطالترك!بثلمتمانىمقفيلبالوعةكاتجتذبكالتي،ةالفاغروامةلدا

النفسىطبيعهـةمنليستبازهادا-إكذ!ثيهمم!لىتويامتشابهة،الهور"رووحدةمكوناتهفكل..أقطارهكلمن

الايقاعفيىف-إز..أأدفي""ار!،..بر-4ت؟،الجاحثءنخلدكفيثيروالظألانعكالىاتنفسلها،للدلالة

..صحوسطء.يكإتإشرز..النظيمبصديسعكولن..روقفلزقاقمقمخرجالىتقودنهاية

فب!س،طاغيةشحكمظرو(1د!ك11فهبذلكوسع..أتهيتحيثمنوألرجوعبهـالتقهقرالخيبة
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لرر!!!--لو!بى
أطفلنأوارضههـالولهعطلهعنييحطييالنجم
الجفمتتيفنعحمتالورد

،**العيمعنمف3وتو

نعحىليتنى،،-نعأرالحغيا!بوتختفشذ

.عىارالنهعيخجبظبالا
!-ماميماثثط-ر

بالانفى-،موكالضحىلعحسركهنت--إمصقلتيعن

والاصانالهمومالمحطىملعصرك،دالم!لمحةغرخلفألاناتو!فن

للاضعصاناهبوبأالقاهـصرلمجإيد1عرائهتتخطهري

رنمامالذىلعحسركوقانزاعومطتخطري

...أنأنفابتنسلفرحصااو
رجارردلاةينرأنأراصدره

يجببأنندهـوهباجم!لسهتناالقعرالىورحلة

بالجولبيضيدلاأمتمتعبزالفحتبعم

الأساانربفاءةونتدهدميعادألهوتأعلىكاوبيننا
...-هنابع،هبع،أعلاعتها

العيوهبمىنتحتمي،!دوب

الهشفاهفيتمضتالومذىءظلهصاالصغحعرجبينكوفي

الكئي!ظلهماخلفللسىاروتسدلياهتنحاميرف
الورمورتزأ-لطريقوتفرسمه

،*نب،
**،

الحياهنعانهبللانايا

الاشزمقرفعحينالاجيالعوكبفيياهث!امهيتيإعأجعههـن

جدبءالمعبرالقلاعوتنشرالعناءدورصةالظلامحميؤنريق

السعيرلنجمهاتجيةامعصرأعمرأوةمهيزممط-

ن!يىلينتماطصفرةالطرينتصكللىوناتمعي

هيهلمياجورينتىالييالفعادلفترد

ألزهعانأنتفايتةلنيأهدالعهاص!ر+نحسطدنففيالاحلاموزسفح

ألازسانهـولدعنالظلالأعينتحتالورودوسادةفيوالاجل

ادهحونقرةترأكأنأبل!من

؟لبابفتححسنا!اهرةزهـورهسماؤعالمفي

هأافثعبتنتييهجعلتلثالييالوأويهعطبيعهعمنغموهسهيستمدوالتزاعوج،بالعهعوالسربياجتلجحع،.ننتابهالمعسدبالراثقا

لإنك..لغويةصورةاوجزفيمدلولهالتحديدمهكنتعبيركلسخا..هوأهاعلىجديداخلظمنهفتصنع،الكائنبا

امادوهاتندماكثيراوالدلالةابنيةاالمعقدةالظواهرانتعلم..القسماتقبيح،التشكيلشائه،الدلخلمتعفن

.إالوحهوزفولليهافيتوشعاليخاتعبىاة1الانزرنطارعمحن.عصطصمحلى.نيمتمأنبعرهاتيعالبيفلنثمرمن

التنريف!طيب"شيءعلىالتعبيرفىبداولربمما.."مدخولة"طوية-

مريضة(نماذجمععحاولات-"رديئةاوراق":بعنوانمجموعةمن)بانهاعماقكفي!قتنعولكنك..وهلةلاولىللغموصمن
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،**العيمعنمف3وتو
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لملافىاأورسثؤخفلآلجدا

!يماسيرلمفم!ىص*

صغيرةجلوسحجرةداخلانس!تالاطفالىعلىبهيجةنظرةالقيتعناذبئكانبيفالاحرى،لالكن..عرسحفلةبالامىرايت

التي،المضيفةازهارتكعيبةفيالامانوالتمست،تمامامنعزلةكانت؟نا!،كثيرااعجبنىلقد.رائعاكانالعرسحفل.الميلادعيدحفلة

تقريبا.الحجرةنصفتشغلكانتذاكالميلادءيدحفلتذكرتلماذااعلملاانني.اروعكانالاخرالحدث

اط!قارفضواوقد،عجيبةبصورةوسيمينجميعاا!طفالكاناعامابدايةمفي.حدثماهذالكن.العرسقبلارقبكنتبينما

ال!نهمو؟لقد.توموامهاموبياتهمنصاثهـحكلرغم،الكبارالىينضمواانفيضيفاكنت.اليوممنمضتالحوامخمسةحوالى!ذ..الجديد

الىفوراوعمدوا،ثوانظرففيف!بهاقطعةاخرحتىالميلادعيدشجرةدوائرفيمعروفاشخصاب!دعاالذيالسيدوكان.للاطفالحفل

اع!جمبتولقد.كلامنهمتخصالتيا"عبةيعرفواانقبلمحعب19تكسيروالدسافر.الاصده،ءمنوشلة،كثوةصلاتذارج!كان،الاعمال

فيمنهمكطكان،(لشعرمجعدالعينينداكنصغبربصبيخاصةبصفةايجتمعو؟للاداءحجةللاطفالالحفلهذاانالمفروضكانث:ومن

شقيقته،كانتجميعااروعهمانالا،الخشبيةببئدقيتهانيالتص!وببوالصدؤقى.،عرضيةبريعةبطريقة،المختلفةالهامةالمسائلمعوينافشوا

كث!رة،4!طور،وبيد؟كانها!لموة،تقريباعشرةالحاديةفيؤخاةمنطوياكأتو)هذا،اناقنسهامسمائللدييكنلم،هناكغريباوكنت

نابردولا.بارزتانمشغولمتانكب!رتانعيئان)ها،وشاحبة،لتفكيرالهليسانهمثليفيا،اخرسيدكافيوهناك.المساءطوالنفسيعلى

كنتحي!ثالجلاسحجرةالىجاءتولهذا،اغاظوهاا!خرينالاطفالالابتهـلمجكلنالمظهرهذاحضرانتصادفلكنه،اقارباواصدقاء

صاحبو،و-والدهااما.بعروسهار،نؤينفسهاوششلت.انارجلاكان.احرانسانايمناكثرا.تباهيجدبوقد.العاؤني

ال!مسدارولقد،باح!نرامالضيولىمناليهبشارفكانثري-ارضأنالمواضحمنكانلكن.تماماالملبسح!سن،جادا،عطوفا،طويلا

لانظرصلفيحملقت.مهرالهادفعتقدروبرالفثلاثمائةمبثغبانففىي.العائلبةالحفلةبهذهمشغولاكانو!،حاضراإكنلمذهنه

عينايؤوقعت،الموضوعبهدا؟ه!تماورا/جدونكانو؟الذينالاشخاصالىوقطبمبتسصماوقف،مامكانفيركنالىفيهاابتعدالضياللحظة

خلفمعقودتانو،باء،ينصتكانالذي،ماسمتاكووتشيوليانءلىالاالحفلهذافيشخصايعرفيهـنولم.الك!يفينالاسودينصإجبيه

بدرجهال!افهالحديرثهذ(الى،جانبالىقليلامائلوراسهظهرهالهنجبر،شدربىةبصورةمنضايقانهالواضحمنوكان.مضيفه

.الحدةمنمعينةوالرور.السعادةمكتملانسانبدولى-ار!نهايةخى،شجاعةبكل-قام

هداياتوزيعفيمضيفيلحكمةاعجبانا!آستطعلم،ذلكبعدليضىلد؟وان،الفواحيمنةدم(لسيدهذاانبعدفيماعلمتوقد

كلكرثمائةمنمهـراتوانالتقدكانتاتي،الةخاة؟خذتفقد.الاطفالالالمفعجم!اتعرفبخطابجاءوانه،العاصمةفيالمعقدةالهامةالاشغال

قيمتهاتنخفضالهدايااخذتذلكوبعد،قخرةعروسة،روبلالفلابمناطفاله!لالىفحسبدعإهبل،ابدااهتمامايعطهلمالايخران

لم،التهايةوفي.المحظوظينالاطفال!؟لاءكلاباءمراتبلنزولتبعا،سيجار؟واحدلهيقدمولم،الورقاحديلعبلم.الشدإدالادب

ضئيلا،،نحيفا،العانرةحوالىفيصبياوكان،الاطفالاخرتعطيحكلانمضطراصاحبناكانولذلك،حوارفياحدمعيدخلولم

محنررلم!ز!ص!اباالايعطلم-اوركرواحمر!النم!ثسكللىءوجههباعننزاز.بحك"هاكانلكنه.4يدريشغلانلمجرد،كلهالمساءسوالفه

وليسى،اليهاوما،العواطفدموءوعن،الطبيع!عظمةاولانهـطويمقااء!ادا-اليهنظراذا-المرءليعتقدحتى-شديد

الاو!دمربية،فقرة(رملةوهي،امهكانت.لوحةحتىولا،صورفيه.العالمفيالسوالف

هذافيذليلا،-ائفاصغيرا5-يا!وكانولذلك،البيتهذافياجننىاءفيالنحوهذاعلىيشترككانالذيالسيدجانبوالى

حام،تابه3تسدمانبعد.رثقماشمنشنرةيرتديكان.البيتجذبشخصووناككان،المتخمينالخمسةالصبيةوالد،مضيفهعائلة

معيلعبانملحةبرغبةيريدكان:طبى؟4مدةولعبهمالاخرينمنقريبا"شخصية"كان.تمامامختلفطابعذاكانا!خرهداانالا.انتثاهي

وفهمبروة!هبوااحى(نهايواضحمنوكان،يجر؟لمانهالا،الاطفاليفهمانايهانظرةاولالمرءي!ستطيع.ماستاكوفنتنىيولياناسمه

المستقلةاستجابانهـمان.الاطفالبملاحطةجدامغرمانني.مكانتهيقفهالذيالموقفنفس،المضبفمنيقفوانه،الشرفضيفانه

مفتوناكان،الشعرالاحموالطفللاحظت.لاغايةشيقةللحياةالاولى/حيطاز4يف"والمض!المضيفكان.سوالفهيحكالذيالسيدءئالمضيف

يودكانالذيبتمثيلهموخاصة،الغاليةا!خرينالاطفالبلعبجدا4!اليوبتذللان،باستمراركأسهيمور،لهمتفرغينكانا،التكريمبمظاهر

لعبةيلعبانهـلى1مصممكانانهولاحظت،فيهرشاركانبعمق.احدالىهويقدملمبينما،اليهليقدماهمبض!يوفهمايأتيانوكانا

تفاحةواعطى،ا!خرينالاطفالىنحووتقدمابتسمؤانه.ماصغيرةماستاكويروليانقالحينمامضيفيعينفيلمعتدمعةانلاحظتوقد

لصبييسمحكانبل،فيهمربوطبالطيه(تمليءمئد.بلمعهمئتالخلصه!يولقد.!"ذاطب،وقتايقضلمانه،الحفلعلىمعلقا،فننشى

منو؟حداانالاتمثيلهمعنوب!هـوهالالمجرد،ظهرهعلىيركباناخرانبعد،ولذلن،كهذاشخصحضرةفياظلانالشيءبعضاخافني
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بلغقدغضبهكانالذي-ماستاكوؤخشيولياننظراللحظةهذهوفيءا-صالطفليجرؤوإم،بحدةةربه-واحدةدقيمق!ةبعد-المممخفاء

بصوت،واحفضاخفصبصوتيتكلم.وهو،اخير(وسألحوله-!داهالاخربنالاطفالفيلعبةدخل!الاوامرته،المربيةامهظهـرتثم.البكاء

والضجر:الغضبمنتماما،نجوىصوت،يسمعيكادلا.ذ!بتقداإصمب!بةكاؤتحيمثالجلوسحجرةالىالطفلفانسحب

لزيارةساتيحينما-العزيزةطفلتييا-معيلطهفةستكوننوهل))الغاليةعرولصتهايرإءسصانالاثنانوبدأ،لعبهافييشترك؟نلهوسمحت

"؟والمديك.كبيرانهماكفي

الطفلةيقبلان-ذلكيقولوهو-ماستاكوفشيوإيانوودوكطم.س،ءةنصفحوايىا)إجلابتكعيبةتحتجلستقدكنت

يديهفيبيديهاامسك،المسعرالاحمرالصبيلكن،اخرىوررةالعزيزةمعلىارنةالاخهرا!ىبيرجقانهاديءالحوارالىمنصتا،نعستانالا(قعل

معها.تعاطفهشدةمنينشحوبدا،البكاءءلمىتوشكانهارأىحينمامعيلهوانكانابينما،الفالثلاثمائة؟لمهرصاحبةالجميلةو؟لصبية

حقا.شديداغضباماستاكوفئ!يوليانغضبولقدأزعحة-")ةد.فجأةالحجرةما!تاكوفتثررولياندخلحين،العروسة

الاطفالالىاذهب،اذهب،البهو؟لىانصرف)):للصبيوقال.ه--االىهدوءفيطري!قهفاؤخذالبهوفيالاطفالبينعنيفشجار

".هناكالاحرينوالد(لى-و(حدةدق!بقةءكد-حمالسفييتحدثكانانهلاحظتوقد

ورددت"!انتاذهب!بعيداتصرفهلا،لا":الصبيةفصاحتعملتدبهبرحول،تواقهـقابلهكانإديأ،الثريةالمستقبلعروسة

ي!بقى"دء،يبقىدعه":دموعهاخلالمنكانلوك!اوردأا!ت!كبرفي!نهمهـارقففقدالاناما؟خر.لشخصمأ

ظهرهماستاكوفتشيوليانفنمسب،الحجرةيدخلماشخصوسمع.اءمابعهعلىشيئايعد

اكركانالشعرالاحمرالصغيرالصبيانالاخائفاوبدا،فوراالضشم..عش!اثظ..عتنراصد،((ثوثهإئة..ثلاثمائة))ةيهمسكان

طريقهاتخذهدوءوفي،الصبيةفترك،ماستاكوفتشيوليانمنخوؤاؤلنقل،اهـتينانثم!?ثواتخمر-عشرستة...و..عشر.ثلاثة

يوليانيمنعولكي.الطعامحجرةالى،بالحائطملتصقا،خارجاءاىرس*لىنه1ر!لا!هـم،"وانأخ!سفياربعمائ!!تربحانها

الوجهمحمروكان،ايضاالطعامحجرةالىدخل،شكايماستاكوؤتش،الفحمسار،اعني،خمسمار4سصنا*المائةفيءشرةو1ثمانية

كانوربما.صورته(مامارتباكايزدادانهمرآةفييحملقوهو-وبدالأ..ووبم،العرووررلجهاروالفائضحسنا،الاقلءلىمصمونة

التيالحساباتتكونوقد.العاديعيرالضجرالقلقلمظهرءمتضايقارربسرة1رنجركانونتكعلىوكان،انفهوحك،اؤكالىهءنانت!

ايضا،وحيرتهو؟عرته،شديداثبراقفيهاثرتقداصابعهعلىاجرا!ا.اإثسلقةالى:-اتاتخلفطيرني.وإ؟الصب!ةفوقف!عاىفجأة5وقعبصرحينما

ودخل،كصببمالتصرفعلىتجاسرواهميتههدوئهرغمانهلدرجةربم،أو،حساباتهبء:بذلككانوربما.بتذدةاهنتاجانهنيبداوقد

يصبحانيمكنلاالموصوعهداانحقيقةمغفلا،مباشرهالموصوعفيفى4،دبرص!كقد4ؤإقالسببكانماا؟لكن،اخرس!ببلاييكون

الباررالسيدهذاتبعث.الاقلعلىسنينخمسبعدالافعلياموضوعاحهـحينمااة4-!الىاإت!يجهرزاوزاد.ساكئاالوقوفيسعتطعولمقلق

وقد-ماستاكوفتشوليانكانغريبا.منظراوشاهدتالطعامحجرةالىناظرا،ل!ماموتحرك.المعمهءقي"إةا!*روسلى1حازمحةزظرةوالقىصمت

كانالذي،الاحمرالشعرالصبييخيف-تماماوالغيظالغضبتملكه-اصارعهاطرافعاىالطفلةالىرتسللبدأررئم،ذلكرغماولاحوله

يسلك.طريقاييعلملاخوقهفيوهو،بعيداابعبمنهيفلتوقت-ل،وانحنى،تكلففيمنهاواقترنيبالذنبيحسكانلوكما

تسرقاكنت!(نصرف؟المحتالايرهاهنماتفعلمادا!(نصرف"وماذا":هممئفيوسأل..أجانزعفيبغةالصبي!ةفصاحت.جبهتها

؟يهاانصرف،المحتالايها،انصرف؟هه.(لفاكهةتسرقانك؟(لفواكهخدعلىوررت،حولهونطر؟"العزيزةالصغيرةطغلنير،هعاتفعلين
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